
RACISME IN DE BIJLMER
Een huisarts strijdt tegen onrecht en racisme

Racisme is hét thema van deze tijd. Waar het eerst decennialang onbesproken en veelal zelfs 
ontkend werd, ook in Nederland, broeit sociaal onrecht in ons land. En dat geldt zeker voor 
een wijk als de Bijlmer.
 Racisme speelde hierbij een onmiskenbare rol, zo concludeert Makdoembaks in dit 
boek. En wel op twee manieren: uit racistische overwegingen vond men het niet nodig 
zorg te dragen voor adequate veiligheid voor de bewoners van de Bijlmer waardoor deze 
mensen de hele dag in angst leefden. Ook de gezondheidszorg voor hen bleef ver onder 
de maat. Om deze gevolgen te bagatelliseren tuigde men een racistisch ‘het ligt aan de 
cultuur/leefgewoonten’-discours op.
 In dit boek etaleert Makdoembaks veel navrante gevolgen van racisme in de Bijlmer 
aan het eind van de vorige eeuw:  ondermaatse zorg voor zwangere vrouwen en verhoogde 
babysterfte; gebrekkige medische zorg voor illegalen uit de Bijlmer, zelfs bij acute medische 
noodzaak; geen specialistische zorg voor de vele kinderen met psychisch lijden.
 Wegkijken voor de niet-functionele ventilatie na woningisolatie verhoogt sinds jaren 
tachtig de morbiditeit en mortaliteit.
 Makdoembaks vertelt dit alles vanuit een bijzondere positie: zijn eigen ervaringen 
als huisarts in de Bijlmer. Als huisarts stond hij aan de frontlijn van het maatschappelijk 
onrecht, alsmaar vechtend tegen de gemakzucht, het wegkijken, de tegenwerking door 
officiële instanties en instellingen en ook tegen het soms onverholen racisme van collega’s. 
Totdat men hem het onmogelijk maakte dit vak nog langer uit te oefenen.
 Politiek pikant daarbij is de rol van zijn goede vriend mr. drs. André Haakmat, een 
man met dubbele agenda’s. Hij stond zijn vriend Makdoembaks als advocaat formeel 
terzijde, maar kreeg als ‘inlichtingenman’ van de overheid waarschijnlijk de opdracht hem 
zo mogelijk monddood te maken.

Nizaar Makdoembaks is een voormalige huisarts. Hij publiceerde eerder meer dan vijftien 
studies over de geschiedenis van de voormalige Nederlandse koloniën.
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 Voorwoord

 In dit boek beschrijf ik de problemen die zich al meer dan dertig jaar voordoen in de 
Bijlmer. de coronapandemie bracht allerlei zaken onder de aandacht die ik in de jaren ne-
gentig al tegenkwam in mijn huisartsenpraktijk daar. Ik deed wat ik kon om mijn patiën- 
ten niet alleen goede gezondheidszorg te bieden, maar ook om hen bij te staan in hun 
strijd tegen armoede, racisme en discriminatie. Ook in het jaar 2020 streed men, be-
halve tegen het coronavirus, opnieuw en hard tegen racisme. Na de moord op de zwarte 
amerikaan George Floyd nam die strijd wereldwijd massale vormen aan. en dat ondanks  
covid-19-pandemie, die van social distancing een noodzaak maakte. als reactie op het aan-
houdende tumult rondom racisme kondigde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken 
aan dat er een ‘nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme’ (NCdR) gaat komen. 
Begin december meldde de minister dat ze liet uitzoeken hoe deze nieuwe functie het 
beste in te vullen was. (Meijer, 2020) In juni 2021 stuurde de minister een definitief functie-
profiel naar de Tweede Kamer en enkele weken later werd de vacature voor de NCDR uit-
gezet. daarnaast kondigde men eind 2020 aan dat een ‘Staatscommissie discriminatie en  
Racisme’ de mechanismen achter racisme en discriminatie gaat onderzoeken. (Meijer, 
2020) 
 Over die mechanismen gaat dit boek, waarin ik drie onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden thema’s behandel.
 Het grootste en belangrijkste thema is de gezondheidszorg in de amsterdamse woon-
wijk Bijlmer.
 Het tweede thema is racisme. de Bijlmer en ook de gezondheidszorg daar gaan al 
bijna een halve eeuw zwaar gebukt onder openlijk en sluipend racisme, onder keiharde 
discriminatie en ongrijpbare systemische xenofobie en minachting. er begint anno 2021 
enige verandering in te komen, maar tot niet zo heel lang geleden had het er alle schijn 
van dat de Nederlandse staat op allerlei niveaus meer energie stak in het hooghouden van 
een beeld van Nederlandse tolerantie voor het oog van de wereld, dan in het daadwerke-
lijk bestrijden van allerlei vormen van openlijke en sluipende discriminatie. Vergelijkbare 
werkwijzen, zoals in de top van het Nederlandse politieapparaat waar men klachten over 
discriminatie anno 2021 nog steeds stelselmatig negeert of bagatelliseert (Haenen, 2021), 
presenteer ik als bewijs en ondersteuning van dit punt.
 deze focus van staatswege vormt het derde thema: de mate waarin men er werk van 
maakt om mensen die de racistische misstanden probeerden aan te kaarten stil te krijgen.
 Het ‘systemisch racisme’ dat premier Rutte niet ‘institutioneel’ wilde noemen, blijkt 
een ongekende diepgang te hebben. (Boersema, 2020) een van de belangenbehartigers 
van de gedupeerden van de toeslagenaffaire, letselschadespecialist Orlando Kadir, voel-
de zich niet geroepen om de gang van zaken semantisch te verbloemen, integendeel:
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‘“Nederland is institutioneel racistisch en het kinderopvangtoeslagenschandaal is een 
unieke situatie waarin te zien is hoe institutioneel racisme in Nederland eraan toegaat. 
In amerika wordt het recht in je gezicht verteld en weet je waar je aan toe bent, in 
Nederland is het oppervlakkig en hypocriet.”‘[1]

 Ik kijk er nu zo tegenaan: de Nederlandse Staat wist via mijn advocaat de controle 
te behouden over wat er precies gebeurde, wat ik zei en nastreefde. daarbij stond heel 
duidelijk een doel voorop: niets van de misstanden die ik aankaartte het blazoen van 
wit Nederland laten besmetten. Het mechanisme was in wezen zo simpel dat het geen 
wonder is dat je niks in de gaten hebt als je er middenin zit. alles waar ik mijn mond over 
opendeed, mocht waar zijn, maar het mocht alleen via witte wegen naar buiten komen, 
niet via mij. Sommige issues zijn wel degelijk opgelost vanwege het lawaai dat ik erover 
maakte, maar pas nadat ikzelf was afgebrand en terzijde geschoven. een zwarte klokken-
luider was het slechtst denkbare voor het tolerante imago en deze moest koste wat het 
kost buiten beeld blijven, of, als dat niet lukte, negatief in beeld komen.
 dit leidt mij naar de enige mogelijke conclusie van dit boek: er moet een parlemen-
taire enquête of ondervraging over racisme en de achterliggende mechanismen komen. 
Met name gaat het daarbij om het structurele racisme in de gezondheidszorg en bij de 
politie en de gevolgen hiervan in de Bijlmer. daarnaast staat dit in relatie tot de rol die 
mijn vriend, als mogelijke ‘inlichtingenman van de Staat’[2], hierbij heeft gespeeld.
 een onderzoek onder ede kan ambtenaren en politici eerlijk laten praten en ‘geheime’ 
archiefstukken boven tafel halen die mijn ervaringen kunnen onderbouwen. alleen via 
die weg, waarbij de Staat zichzelf wel aan moet kijken, is een werkelijk begin met duur-
zame verandering haalbaar. de nationaal coördinator tegen racisme en discriminatie lijkt 
mij de aangewezen persoon om zich hard te maken voor zo’n enquête. Hij of zij zou met 
minder geen genoegen moeten nemen en ik roep hem of haar dan ook op om de proces-
sen die leiden tot zo’n enquête zo snel mogelijk in gang te zetten. Opdat we de waarheid 
over het racisme in Nederland leren kennen en het daarmee pas echt effectief kunnen 
gaan bestrijden.
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 Inleiding

 de coronapandemie heeft er in Nederland toe geleid dat een diepe kloof in de samen-
leving zo zichtbaar werd dat deze niet meer te ontkennen valt. die kloof ken ik al sinds ik 
in 1985 mijn huisartsenpraktijk in de amsterdamse Bijlmer begon. Het is een kloof die in 
de breedte gaat over kansenongelijkheid tussen hoger en lager opgeleiden in Nederland. 
In de diepte gaat hij over institutioneel racisme dat mensen met een migratieachtergrond 
qua kansen nog verder op achterstand zet dan witte laagopgeleiden. Concreet gaat het 
om een gezondheidskloof die er op dit moment toe leidt dat lager opgeleiden en mi-
granten een hoger risico lopen om met corona besmet te raken en eraan te sterven. In het 
algemeen hebben kansarme mensen vanwege de kloof een veel lagere levensverwachting 
en leven ze aanzienlijk langer in een slechtere gezondheid. (Van der Geest 2021)
 Covid-19 leidde tot nieuwe, heel concrete voorbeelden. aan het licht kwam de struc-
tureel slechte binnenluchtkwaliteit in woningen van de vele kansarme gezinnen. die 
leidde anno 2020 tot hogere risico’s op coronabesmettingen en verspreiding. Ook toen 
negeerde men in eerste instantie de invloed van het klimaat in huis. Maar gaandeweg 
2021 kwam via een onderzoek naar aerosolen in relatie tot de verspreiding van het virus 
aan het licht hoe belangrijk ventileren werkelijk is. Zozeer zelfs dat premier Rutte in juli 
van dat jaar ‘ventileren’ toevoegde aan de basisregels voor preventie van de verspreiding 
van corona: ‘Ook wordt ventileren meer kernbeleid, zei Rutte, onder meer op aandringen van de 
Tweede Kamer. “Het advies op werk, horeca, thuis of op school: zorg dat er genoeg frisse lucht door 
het huis stroomt. We zullen instructies verstrekken over hoe je dat precies kunt doen.”’ (Hartog & 
Winterman, 2021) die instructies bleken problematischer dan gedacht. Rutte stelde in zijn 
persconferentie van 19 juli 2021 voor om  thuis minstens een kwartier per dag te luchten: 
‘“Een lachertje”, vindt [Philomena] Bluyssen, hoogleraar binnenmilieu [TU delft, NM]. “Een 
kwartiertje doorluchten is niet genoeg. Stel je voor dat iemand binnen meerdere sigaretten rookt, 
die lucht verdwijnt niet na een kwartiertje luchten.” Volgens Bert Blocken, hoogleraar aerodyna-
mica, zou een kwartier per uur “een stuk zinvoller zijn”.’ (Ter Rele & Wier, 2021)
 Wetenschappers concludeerden dat schone lucht in gebouwen net zo gewoon zou 
moeten worden als schoon drinkwater. Hoogleraar daniel Bonn: ‘”Het heeft levens gekost 
dat we niet al veel eerder en veel meer op zulke extra maatregelen [allerlei manieren om ven-
tilatie te bevorderen, NM] hebben gehamerd.”‘ (Van der Heijden, 2021) Rond dezelfde tijd 
verscheen een onderzoek van de GGd en het aMC naar corona en etniciteit:

‘In de coronastudie valt Van den Muijsenbergh [huisarts en bijzonder hoogleraar Gezond-
heidsverschillen, NM] op dat de Ghanese gemeenschap vaker wordt getroffen door de ziekte. 
“We hebben geen duidelijke aanwijzingen dat het uitsluitend te maken heeft met culturele 
factoren. Dat moet je nader onderzoeken.”’ (Soetenhorst, 2021)
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 Waar de GGd en het aMC nog verder denken te moeten zoeken, wordt de zaak met 
het onderzoek naar aerosolen helder: in een wijk als de Bijlmer, waar men op aanraden 
van de politie ramen en deuren gesloten houdt, waar degelijke isolatie de woningen 
hermetisch dicht houdt, waar de centrale ventilatiesystemen gebrekkig werken en waar 
relatief veel vocht in de woningen hangt (grote gezinnen, veel koken, was binnen drogen 
et cetera), daar heeft het virus significant meer kans zich te handhaven en te verspreiden. 
Met cultuur heeft dat niets te maken, maar wel met achterstelling op basis van afkomst, 
met door racisme gedreven overwegingen om te bezuinigen op adequate zorg en het 
welzijn van bepaalde groepen minder serieus te nemen.
 In de Bijlmer leidde ditzelfde probleem al sinds eind jaren tachtig tot een heel scala 
aan gezondheidsklachten. Veel daarvan schreef men toe aan de migratieachtergrond van 
de bewoners, hun leefstijl en hun huid. Pas nu is te zien hoe gebrekkige ventilatiesyste-
men de werkelijke oorzaak zijn van de vele huidinfecties, allergieën en luchtwegproble-
men die ik te behandelen kreeg. In deze publicatie benoem en beschrijf ik dit probleem 
als het ‘woningisolatiesyndroom’ en doe ik uitgebreid uit de doeken wat hiervan in de 
Bijlmer de oorzaken en de gevolgen zijn.
 Covid-19 leidde ook tot andere onontkoombare inzichten over de Nederlandse 
maatschappij. deelnemers aan de antiracismedemonstratie in het Nelson Mandelapark 
op 10 juni 2020 hielden netjes anderhalve meter afstand. (de Graaf 2020) dit maakte het 
mogelijk dat zwarte agenten die tijdens de demonstratie knielden uit solidariteit met 
het thema en wegens racisme in hun eigen werkomgeving pontificaal in beeld kwamen. 
Hadden de duizenden aanwezigen boven op elkaar gestaan zoals gebruikelijk was voor 
corona, dan was de kans groot geweest dat niemand de knielende agenten had gezien. 
Nu werden ze symbool voor de dieperliggende oorzaak van de gezondheidskloof: het 
institutioneel racisme in Nederland.
 de Bijlmer is een locatie waar al deze factoren samenkomen en al decennia de dienst 
uitmaken. Sociale ongelijkheid, onderwijsachterstanden, gezondheidsverschillen, racis- 
me en in het verlengde van dat laatste een aanhoudende onwil om deze problemen 
echt duurzaam aan te pakken – dat is waar de gemiddelde Bijlmerbewoner al sinds 
het ontstaan van de wijk mee te maken heeft, dagelijks, van generatie op generatie. Pas 
sinds 2019 is er een gymnasium waar Bijlmerjongeren onderwijs op het hoogste niveau 
kunnen krijgen (Freriks 2021), om maar een voorbeeld te geven. Omdat het al zo lang  
duurt, woont en werkt er nu een generatie jonge bewoners die geboren en getogen is in 
Nederland. jonge mensen tegen wie simpelweg niet langer geroepen kan worden dat 
ze maar terug moeten gaan als het ze hier niet bevalt omdat ze hier vandaan komen. Zij 
strijden harder dan ooit voor gelijkheid en stellen steeds opnieuw het vanuit het koloniale 
verleden doorwoekerende racisme aan de kaak. dit boek is een bijdrage aan hun strijd, 
aan het kenbaar maken van recente geschiedenis die aantoont hoe diep de ongelijkheid 
en het racisme werkelijk zitten, en ook hoe de Nederlandse Staat erop gebrand was dit 
niet aan het licht te laten komen.
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 Op 23 maart 2021 kopte de Volkskrant ‘Gezondheidskloof komt door corona nog meer bloot 
te liggen’ boven een artikel waarin de krant de resultaten van een onderzoek naar over-
lijdensrisico’s tijdens de eerste coronagolf presenteerde. Het onderzoek maakte duidelijk 
dat de armste 20% van de bevolking een drie keer zo hoge kans had om te overlijden 
als de rijkste 20%, en daarnaast dat ook het hebben van een migratieachtergrond waar-
schijnlijk een hogere sterftekans met zich meebrengt. (Stoffelen 2021) Twee weken later 
publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een advies aan de 
Nederlandse regering waarin die cijfers voorbij de pandemie getrokken werden. In het  
algemeen geldt, zo stelde de RVS, dat laagopgeleide Nederlanders 6 jaar eerder over-
lijden en 15 jaar in minder goede gezondheid leven dan hoger opgeleide Nederlanders. 
(Van der Geest 2021) de RVS adviseerde dat het oplossen van die ongelijkheid in gezond-
heid wettelijk verplicht zou moeten worden. er is:

‘[..] een langjarige aanpak – van minstens 15 jaar – nodig, waarin ministeries, gemeenten, 
zorgverzekeraars, maatschappelijk werkers en zorgverleners samenwerken om de dieperliggen-
de oorzaken aan te pakken.’ (Ibid.)

 In een bespreking van het advies van de RVS legde Volkskrant-columniste Sheila  
Sitalsing de vinger op de zere plek:

‘Wanneer je zegt dat het een grote schande is dat in een van de welvarendste landen ter wereld 
arme mensen zes jaar eerder doodgaan dan rijke mensen, en dat ze vijftien jaar langer in slechte 
gezondheid leven, is er altijd wel een zak hooi die “eigen verantwoordelijkheid” roept. En als 
je zegt dat de overheid zulke gezondheidsverschillen niet kan laten voortbestaan, dat ingrijpen 
aan de orde is, dan is er altijd wel een ander die begint over “betutteling” en die kraait dat “dit 
uitmondt in een vettaks en waarom moet ik meer voor m’n chips betalen omdat anderen zich 
niet kunnen beheersen”.’ (Sitalsing 2021)

 Ook in de vijftien jaar dat ik huisarts was in de Bijlmer, was wijzen op die eigen verant-
woordelijkheid vrijwel steevast het antwoord van de door witte mannen gedomineerde 
gezondheidszorg op misstanden die ik aankaartte. dat de babysterfte onder mensen met 
een migratieachtergrond hoger was, dat het moeilijker was een ic-bed voor ze te vinden, 
dat niet adequaat werd omgegaan met infectieziekten als het Bijlmerbewoners betrof, 
dat de onveiligheid in de wijk gezondheidsrisico’s met zich meebracht, dat de armoede 
gezondheidsrisico’s met zich meebracht – al deze zaken en meer probeerde ik op de agen-
da te krijgen, op zoek naar structurele en duurzame oplossingen. als antwoord werden 
tuchtzaken en verdachtmakingen mijn deel.
 Begin deze eeuw viel dit alles mij zo zwaar dat ik mijn huisartsenpraktijk opgaf. en 
een kleine tien jaar later ontdekte ik dat de tegenwerking mogelijk het gevolg is geweest 
van doelbewuste manipulatie om mij monddood te maken.
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 De strijd tegen ‘systemisch’ racisme
 de coronapandemie heeft Nederland getoond hoe het er onder andere in de Bijlmer 
aan toe gaat anno 2021. de armoede, de sociale ongelijkheid, de gebrekkige zorg, het 
racisme in de discussie over “Henk en Ingrid” die geen ic-bed kregen omdat daar illegale 
niet-witten lagen – het vloog allemaal over de voorpagina’s van de kranten in 2020. een 
jaar later kwam het nieuws naar buiten dat het Kennisplatform Integratie & Samenleving 
(KIS) een onderzoek instelt naar racisme in de zorg. de organisatie riep zorgmedewer-
kers en hun leidinggevenden op om hun ervaringen met racisme en discriminatie door 
patiënten en cliënten te delen. (Ten Houte de lange, 2021) Uit eigen ervaring weet ik 
dat dit het topje van de spreekwoordelijke ijsberg is. de impact is groot als iemand die 
je zorg wil geven niet van jou gediend is omdat je niet de goede huidskleur hebt. dit 
is ook geen nieuw probleem: ‘Hulpverleners vaak slachtoffer racisme’, kopte Trouw, op 14  
november 1997. de Universiteit Utrecht had een onderzoek uitgevoerd vergelijkbaar met 
dat van het KIS in 2021. de conclusie: ‘Tien tot vijftien procent van de hulpverleners zegt vaak 
racistische opmerkingen van cliënten te horen.’[1]
 Het omgekeerde, dat niet in het KIS-onderzoek wordt meegenomen, maar wat ik juist 
veelvuldig belicht in dit boek, komt ook veel voor: niet-witte patiënten die met racisme en 
discriminatie te maken krijgen van witte artsen in witte ziekenhuizen.
 dat veel van dit soort problemen, en dan zeker in een wijk als de Bijlmer, al 30, 40 
jaar niet adequaat zijn aangepakt, heeft te maken met een diepgeworteld ‘systemisch ra-
cisme’, om in termen van Mark Rutte te blijven. In 1992 verklaarde toenmalig minister 
van Binnenlandse zaken Ien dales aan de Tweede Kamer ‘[..] dat discriminatie al dan niet 
bewust in de gehele samenleving voorkomt en dat dit een belangrijke oorzaak is van bestaande 
achterstanden van minderheden[..]’[2] dales ontving in die tijd een brief van een Bijmer-
bewoonster die haar wees op het feit dat ze zelf als minister geen afstand nam van  
racistische uitspraken gedaan door een amsterdamse wethouder en de toenmalig direc-
teur van woningcorporatie Nieuw amsterdam.[3]
 de kern van het systemisch racisme vormt de grote aanklacht van dit boek: men steekt 
meer energie in het uitschakelen van een klokkenluidende zwarte huisarts, dan in het 
oplossen van de problematiek die hij aankaart. Het Nederlandse imago, het witte Neder-
landse imago van tolerantie en hoge welvaartsstandaarden, weegt steevast zwaarder dan 
het welzijn van arm, niet-wit Nederland. dat een zwarte huisarts daarin verandering 
probeerde te brengen, werd niet getolereerd.
 Ruttes ‘systemisch racisme’, de term die het ongemak van de Staat en de VVd zo tref-
fend in beeld bracht (Boersema, 2020), is exemplarisch voor de heersende mores in dit 
land. al decennia weigert men pertinent werkelijk te erkennen dat racisme is geïnstitu-
tionaliseerd. In het verlengde daarvan worden de oorzaken niet duurzaam aangepakt 
en blijft het racisme als een sluipende ziekte voortwoekeren. Voor zwarte Nederlanders 
dagelijkse praktijk, maar voor de witte Nederlander nauwelijks zichtbaar. Men is ver-
baasd over de gedrevenheid van de demonstranten, de pitbullmentaliteit van de organi-
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satoren. Waarom zo heftig?, vraagt men zich af, zo’n vaart zal het toch niet lopen in dit 
land, met dat racisme? Wat drijft mensen uit de Bijlmer om met duizenden bij elkaar te 
komen om tegen racisme te protesteren?
 de verkiezingen een jaar later hadden het antwoord niet duidelijker in beeld kunnen 
brengen: forse winst op rechts, met partijen die hun racisme en xenofobie niet heimelijk 
belijden, maar op het randje van openlijk. Terwijl de Black Lives Matter-beweging groot 
werd in 2020, groeide ook meer dan ooit de groep mensen die zich openlijk of nauwelijks 
verholen racistisch uit. Het tegengeluid van deze tijd, de partij BIj1 van Sylvana Simons, 
haalde 1 zetel bij diezelfde verkiezingen. In de Bijlmer werd veel op haar gestemd, uit 
hoop en overtuiging dat nu de tijd is om veranderingen te realiseren. Maar, en dit is 
tekenend voor hoe er al decennia met mensen uit de Bijlmer wordt omgegaan, wat nog 
meer overheerste, was ‘politieke apathie’:

‘Zeker de helft van de voorbijgangers [winkelcentrum metrostation Kraaiennest, NM] zegt 
woensdag niet te hebben gestemd, “want het maakt toch allemaal niet uit”. Landelijk was de 
opkomst dit jaar bijna 80 procent, in Amsterdam-Zuidoost komt hij zelden boven de 50 procent 
uit.’ (Niemantsverdriet, 2021, II)

Demonstranten tijdens een demonstratie tegen racisme in het Nelson Mandelapark in de Bijlmer. 
(Foto: ANP, Sem van der Wal, 10-6-2020) ‘Met 11.500 deelnemers was het de grootste antiracisme-

demonstratie ooit in Nederland.’ (De Graaf, 2020)
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 Op 10 juni 2020 trokken meer dan 10.000 demonstranten naar het Nelson Mandela-
park in de Bijlmer. Ondanks de heersende covid-19-pandemie kwamen ze samen om te 
protesteren tegen racisme en politiegeweld, met mondkapjes en op anderhalve meter af-
stand. dit was dus anders dan bij de demonstratie op de dam enkele dagen eerder, die 
veel ophef over andere onderwerpen dan racisme veroorzaakte. (Salm, 2020) de aanlei-
ding voor het protest was het betuigen van steun aan de Black lives Matter-demonstra-
ties die op dat moment in de Verenigde Staten aan de gang waren. Maar veel meer nog 
wilden de demonstranten aan Nederland laten zien dat ze het risico om ziek te worden 
trotseerden, omdat ze geen dag langer onder het juk van het racisme in eigen land willen 
leven.
 Mitchell esajas van The Black archives merkte op dat het in 2020 nog vaak ontbreekt 
aan kennis over het verleden. ‘“Sommige jongeren denken dat Black Lives Matter helemaal 
nieuw is, maar de Bijlmer kent een lange geschiedenis van strijd tegen racisme. Er zijn veel 
bijzondere verhalen te vertellen en die zijn tot nog toe onderbelicht”.’ (Meershoek, 17-8-2020, na-
druk NM) de vele door mij en enkele niet-witte collega’s gedane pogingen om te komen 
tot verbeteringen van de gevolgen van het racisme in de gezondheidszorg behoren ook 
tot die onbekende verhalen. Ik ben ervan overtuigd dat wij hierin van Staatswege zijn 
tegengewerkt.

 Openbaring aan de Tweede Kamer
 de taak die ik mij met het schrijven van dit boek stelde, is dan ook tweeledig: aan de 
ene kant wil ik alsnog de geschiedenissen vertellen over de langlopende strijd tegen ra-
cisme in de medische zorg in de Bijlmer. aan de andere kant wil ik aan de Tweede Kamer 
de mechanismen openbaren die in werking zijn gesteld om te voorkomen dat ik door zou 
gaan met klokkenluiden. Het meest rechtvaardig zou zijn dat dit boek de parlementariërs 
ertoe beweegt een onderzoek onder ede in te stellen.
Voor een deel betreft het misstanden die ik niet meer onder de aandacht van het grote 
publiek heb kunnen brengen. dit betreft de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen in 
de Bijlmer, het ‘woningisolatiesyndroom’ en de effecten van aanhoudend selectief poli-
tiegeweld op de gezondheid van Bijlmerbewoners. daarnaast belicht ik ook zaken die ik 
wel voor het voetlicht kon brengen, eerst als huisarts, later als lokaal actief politicus in 
de Bijlmer.
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 Midden 2020 ontvingen Bijlmerbewoners die buiten andere vormen van hulp vielen voedsel-
pakketten van het Rode Kruis. De armoede is nooit weggeweest. In 1998 schreef ik brood uit op 
recept, een actie die veel weerstand opriep omdat die zichtbaar maakte wat onzichtbaar moest 

blijven, maar waar uiteindelijk de bekende voedselbanken mede uit voortkwamen. 
(Foto: ANP, Robin Utrecht, 4-6-2020)

 Huisarts in de Bijlmer
 Vanaf 1985 heb ik als huisarts in de Bijlmer bijgedragen aan structurele veranderingen 
voor de zwarte gemeenschap. Kadhija arib stelde op basis van mijn publicatie Kamervra-
gen aan minister Schippers, hetgeen bijdroeg aan de aanpak van de hoge babysterfte 
onder zwarten in de Bijlmer; ik beijverde mij voor de medische dienstverlening in de 
avond- en nachturen met een begeleider; het ‘Brood op doktersrecept’-project voor de 
Bijlmerbewoners legde mede de basis voor de latere voedselbanken; de medische zorg 
aan illegalen in de tweede lijn werd verbeterd en ik stimuleerde de vestiging van meer 
zwarte huisartsen in de Bijlmer.
 de openbare orde raakte hierbij in beweging, voornamelijk omdat iedere misstand 
die ik aankaartte in wezen een uitvloeisel was van het al decennia aanwezige racisme – 
en ik was niet te benauwd om dat te benoemen. Met een praktijk van ruim tweeduizend 
patiënten had ik als zwarte huisarts een unieke positie met toegang tot de problematiek 
en casuïstiek in de dagelijkse realiteit van zwarte mensen in de Bijlmer.
 de armoede, de babysterfte, de weigering van behandeling van zieken met open long-
tuberculose, de onveiligheid, de medische zorg rond de Bijlmerramp – ik kon mij overal 
voor inzetten en deed dat ook veelvuldig, zonder een blad voor de mond te nemen. een 
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voorbeeld dat uitgebreider aan bod komt in hoofdstuk 5 is dat van het deskundigenteam 
dat na de Bijlmerramp in 1992 onder andere belast was met het verdelen van gelden die 
beschikbaar waren gesteld voor de getroffen bevolking, voornamelijk zwarten, van de  
Bijlmer. Het team, waar ik kortstondig deel van uitmaakte, keerde een bedrag van bij-
na een miljoen gulden uit aan een wetenschappelijk onderzoek waarvan de kosten voor 
driekwart uit salariëring bestonden. dat geld ging dus niet naar de getroffen zwarte 
Bijlmerbevolking, maar naar de universitaire medewerkers die het onderzoek zouden 
uitvoeren. een van de leden van het deskundigenteam was medeaanvrager van de subsi-
die voor dat project. Ik stapte met het nodige lawaai uit dit team.
 In de witte kringen die de dienst uitmaken, maakte ik met dit soort acties geen 
vrienden. Men begon stappen tegen mij te ondernemen. Ik kreeg tuchtzaken om mijn 
oren die ik bespreek in hoofdstuk 7. Hiervoor stelde ik zelf een ontlastend verweer op 
van ruim 150 bladzijden. de ene zaak ging erover dat ik de ambulancedienst van GGd 
amsterdam de dood van een 50-jarige illegale Surinamer met een hersenbloeding ver-
weet, omdat hij na mijn melding pas uren later in plaats van binnen een kwartier was 
opgehaald. de andere tuchtzaak betrof mijn aanklacht dat de helft van de witte Bijlmer-
huisartsen racistisch werkte en meer aan hun portemonnee dacht dan aan hun patiënten. 
de zaak over de ambulancedienst leidde tot een boete van duizend gulden en die over 
racisme resulteerde in een schorsing van drie maanden.
 dit was het punt waarop het mij zwaar viel. Het wantrouwen dat men niet alleen 
jegens mij zaaide, maar ook in mij tegenover medestanders en patiënten, maakte het 
steeds moeilijk mensen te vertrouwen. Ik kon mijn werk als huisarts niet meer uitvoeren 
zonder spanning, stress en achterdocht. In 1999 zag ik mij daardoor genoodzaakt stappen 
te zetten om mijn praktijk te beëindigen.
 In dit boek ontmasker ik racistische staatsmechanismen en laat ik zien dat de geest 
van het kolonialisme als een kankergezwel blijft voortwoekeren, zeker in de Bijlmer. 
Zoals de coronapandemie nog maar weer eens aantoonde. In oktober 2020 bleek dat er 
weerstand was bij een substantieel deel van witte Kamerleden, tegen covid-patiënten van 
niet-westerse afkomst op de intensive care (ic) in onder andere amsterdam. De Volkskrant 
meldde dat in grote steden sommige ziekenhuizen gedwongen waren hun afdelingen 
voor niet aan corona gerelateerde spoedeisende hulp tijdelijk te sluiten. Vier dagen later 
liet het landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding weten dat er op dat moment 
nog wel voldoende beddencapaciteit was. (Tromp e.a., 2020)
 destijds oordeelde de tweede politieke partij van Nederland in het parlement in 2020 
dat behandelingen van ‘Henk en Ingrid’ (witten) werden uitgesteld omdat de ic-bed-
den werden bezet door niet-witten. (Reijmer, 2020; B-110) echter, door het GGd-beleid 
konden covid-patiënten uit amsterdam-Zuidoost juist pas laat in het ziekenhuis terecht. 
de GGd gaf namelijk de positieve testuitslagen niet aan de huisartsen door. (Sevil, 2020) 
doordat de amsterdamse huisarts de zieke te laat ziet, kan dit leiden tot een ic-opname. 
(Weeda, 2020)
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Een Surinaamse begrafenis. Het overlijdensrisico door corona ligt bij mensen van Surinaamse komaf 
hoger. (Stoffelen, 2021; foto ANP, Hans van Rhoon, 28 november 2020)

 Onder amsterdammers met een Nederlandse of Surinaamse afkomst had 5 tot 7 pro-
cent (alle stadsdelen) antistoffen tegen het coronavirus in het bloed, maar onder Ghanese 
amsterdammers (vooral in Zuidoost) was dat maar liefst 25 procent. Meer dan de helft 
van de patiënten op de ic-afdeling van het amsterdam UMC had een niet-westerse 
achtergrond. (Van Kempen, 2020)
 In de Bijlmer zocht huisarts Maurice Blom naar een verklaring voor de constate-
ring ‘dat juist zijn patiënten van Hindostaans-Surinaamse afkomst zo onevenredig hard lijken te 
worden getroffen.’ Het viel deze dokter op dat in deze Surinaamse gemeenschap ‘“soms hele 
families op de ic belanden”.’ Blom: ‘“Ik ben geen epidemioloog, maar daar is mogelijk meer aan de 
hand dan toeval”.’ (Stoffelen, 2021) In deze studie geef ik Blom, die een praktijk heeft in het 
centrum van de Bijlmerhoogbouw, antwoord op zijn vraag. aan de hand van de bespre-
king van het genegeerde ventilatievraagstuk na de woningisolatie in de Bijlmer verklaar 
ik de achtergrond van een scala aan ziekten en de relatief hoge sterfte. daarnaast belicht 
ik in deze publicatie wat hoogleraar Van den Muijsenbergh bij haar onderzoek vaststelde 
rondom corona, onevenredige gezondheidsproblemen en een migratieachtergrond: ‘“Dat 
kan te maken hebben met wat we noemen migratiestress. Maar ook met het onvermogen van de 
gezondheidszorg om aansluiting te vinden bij patiënten uit een andere cultuur.”‘ (Stof-
felen, 2021, nadruk NM) dat onvermogen vindt volgens mij zijn oorsprong in een steeds 
weer de kop op stekende racistische benadering van niet-witte patiënten en niet-witte 
artsen.
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 dergelijke kwesties bestaan voor Bijlmerbewoners al heel lang. de Staat voert al sinds 
de jaren zeventig rond veiligheid en gezondheidszorg in de Bijlmer een ‘Henk en Ingrid’-
beleid ten nadele van de niet-witte bewoners, waardoor dezen vaker beroofd worden, 
armer blijven, een kwalitatief slechter leven hebben en eerder overlijden. Vergeleken met 
het rijke amsterdam-Zuid is de levensverwachting van niet-witte bewoners in de Bijlmer 
of Nieuw-West in amsterdam ruim zes jaar korter en leven zij bovendien bijna vijftien 
jaar minder in goede gezondheid[4] door de gebrekkige toegang en ondermaatse medi-
sche zorg en justitieel beleid. ‘Altijd blijkt dat gezondheid en sociaal-economische status met 
elkaar samenhangen.’ (Van der Geest, 2020)
 die vaststelling werd nog eens bevestigd in het RVS-advies van april 2021. Voormalig 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) jet Bussemaker pleitte als RVS-
voorzitter voor ‘een radicale breuk met het huidige volksgezondheidsbeleid’ dat al decennia 
de gezondheidsverschillen in Nederland in stand houdt en ook groter maakt. (Van der 
Geest, 2021) als oorzaken voor die verschillen wees de RVS op het volgende:

‘De gezondheidsverschillen zijn zeker niet alleen het gevolg van slechte eetgewoonten of een 
ongezonde leefstijl, maar van een complexe brij aan ellende: slechte woningen met schimmel 
op de muren, eenzaamheid, fijnstof in achterstandswijken naast de snelweg, onzekerheid in 
flexbanen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, schulden en veel stress door bestaansonze-
kerheid. Het zijn problemen die vaak van generatie op generatie worden doorgegeven.’ (Ibid., 
nadruk NM)

 Ook van de schimmel in woningen werd men  zich in 2021 veel meer bewust. In am-
sterdam, waar een derde van de sociale huurwoningen kampt met dit probleem, gingen 
stemmen op om op zoek te gaan naar structurele oplossingen, want: ‘[..] een grote groep 
Amsterdammers die het al moeilijk heeft, wordt aan haar lot overgelaten. Gezondheidsproblemen, 
stress en spaarzame euro’s uitgeven voor halfbakken lapmiddelen zijn het gevolg.’ (leenders & 
Minderhoud, 2021) de genoemde gezondheidsproblemen zoals  astmatische klachten en 
slecht slapen (Ibid.) maar ook grootschalige huidproblemen, kwam ik dertig jaar geleden 
in de Bijlmer al tegen, door toedoen van schimmel gerelateerd aan slecht werkende cen-
trale ventilatiesystemen van Bijlmerflats.
 Graag had ik, als ik langer in mijn positie aan de frontlinie, huisarts in de Bijlmer, 
was gebleven, dit soort onderwerpen ook al eerder voor het voetlicht gebracht. Maar 
ik werd op slinkse wijze gedwarsboomd via wat ik noem een ‘inlichtingenman’. In het 
slothoofdstuk van dit boek ga ik in op de rol die mijn vriend, patiënt en gratis advocaat  
andré Haakmat heeft gespeeld bij het verliezen van mijn positie als huisarts en de diverse  
pogingen om mij als klokkenluider het zwijgen op te leggen.
 Uiteindelijk kan ik niet anders dan de conclusie trekken dat de Nederlandse Staat en 
zijn instanties zich decennialang meer bezig hebben gehouden met het hooghouden van 
een tolerant imago dan met het daadwerkelijk bestrijden van door racisme gemotiveerde 
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misstanden in de samenleving, en in de Bijlmer in het bijzonder. Het is te hopen dat alle 
hernieuwde aandacht voor racisme daar nu eindelijk echt verandering in zal brengen en 
dat Nederland leert van zijn verleden, onder meer zoals opgetekend in dit boek.
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 Hoofdstuk 1 
 de Bijlmer, racisme en medische zorg

 In 2018 kondigde de gemeente amsterdam aan dat er voor delen van de oude Bijlmer 
een nieuw bestemmingsplan kwam: niet nog meer slopen en vervangen, maar behouden 
en beschermen was het devies. Het plan, Bijlmermuseum gedoopt, had als doel op de 
langere termijn een stuk van de oorspronkelijke wijk beschermd stadsgezicht te maken 
Met andere woorden: men was de veel verguisde Bijlmer toch gaan zien als stedenbouw-
kundig en cultuurhistorisch erfgoed. In Het Parool schreef Patrick Meershoek: ‘Waardevol 
erfgoed, dat zal even wennen zijn voor de Bijlmer die in een halve eeuw voornamelijk te maken 
kreeg met plannen voor grootschalige sloop.’ (Meershoek, 2018,I) Over wat er in die tijd zoal 
gebeurde, citeerde Meershoek de architectuurhistoricus die de cultuurhistorische verken-
ning bij het bestemmingsplan voor zijn rekening nam, jeroen Schilt:

‘“De geschiedenis van de Bijlmer laat zich wel aflezen in het landschap. Vooral in de jaren 
tachtig en negentig, toen het echt slecht ging, was er sprake van blinde paniek. Nassuth 
[stedenbouwkundig architect die aan de wieg stond van de oorspronkelijke Bijlmer-
hoogbouw, NM] had een Engels parklandschap tussen de flats bedacht, met veel bomen en 
bosschages. Daar is een Hollandse weide van gemaakt met veel gras en weinig bomen. Dat had 
te maken met de onveiligheid: men wilde een goed zicht hebben op de vijand.”

Dat leidde tot een lappendeken van grote en kleine ingrepen, doorgaans van matige kwaliteit, 
zegt Schilt. “Het gebeurde vast met de beste bedoelingen, maar de meeste aanpassingen wekken 
de indruk op een achternamiddag te zijn bedacht. Het oorspronkelijke ontwerp speelde daarin 
geen rol.”’ (Ibid., nadruk NM)

 die jaren tachtig en negentig waren de decennia waarin ik mij, met de nodige moeite, 
als huisarts vestigde in de Bijlmer en in die tijd begon ik, op basis van de ervaringen in 
mijn praktijk en de wijk zelf, te vechten voor een betere behandeling van haar bewoners. 
Het was overduidelijk dat landelijke en lokale overheden de bewoners van de Bijlmer niet 
de moeite waard vonden om in te investeren, zoals ook uit de woorden van Schilt blijkt. 
Mijn strijd lag op het gebied van de gezondheidszorg, voornamelijk, maar ook op andere 
vlakken die daar rechtstreeks mee verbonden zijn, zoals veiligheid, armoedebestrijding 
en het recht op gelijke behandeling. Met dat laatste punt hebben de witte en niet-witte 
mensen in Nederland al een lange geschiedenis, die nog steeds doorwerkt in het dagelijks 
leven, zeker in een buurt als de Bijlmer, die vanuit de racistische inslag van Nederland 
bevolkt is geraakt met niet-witte Nederlanders.
 Onder de Surinamers die in de jaren zeventig in de Bijlmer neerstreken, was ook film-
maker andre Reeder, die altijd kritisch is gebleven op het overheidsoptreden in die jaren:
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‘“De onafhankelijkheid van Suriname was niet goed voorbereid, er is nooit echt in Suriname 
geïnvesteerd. Na honderden jaren exploitatie was de kolonie niet meer winst-gevend en wilde 
Nederland van haar kolonie af. De mensen in de kolonie vluchtten naar Nederland en werden 
vervolgens afgeschilderd als ‘profiteurs.’ Net zoals hoe tegenwoordig met vluchtelingen wordt 
omgegaan. En wij waren zelfs Nederlandse staatsburgers, verbonden via honderden jaren  
kolonialisme.”‘ (Heilbron, 2017)

 Begin jaren zeventig werden hele wijken in amsterdam (en ook Rotterdam) gesloten 
gehouden voor de instroom van Surinaamse mensen. Omdat dit wijd en zijd bekend was, 
had het spreidingsbeleid het effect van zeer negatieve beeldvorming over Surinamers. 
Reeder: “‘Ook door kranten als De Telegraaf werd een sfeer geschapen dat Surinamers profiteurs 
waren, messentrekkers, mensen die je baan kwamen jatten. Vergelijkbaar met hoe nu vluchtelin-
gen worden weggezet.’” (Ibid.) Veel Surinamers zochten hun toevlucht in de Bijlmer, waar 
witte mensen niet wilden wonen en waar sommige woningbouwverenigingen het  
Nederlandse racisme openlijk in hun marketing opnamen:

‘Het hielp dat sommige woningbouwverenigingen in de Bijlmer de deuren openden voor 
Surinamers. Eén ervan wierf rond 1971 zelfs actief met de slogan ‘Wij discrimineren niet.’ 
Binnen een paar jaar had hun flat, Gliphoeve-I, 2.100 bewoners. Bijna 90 procent van deze  
bewoners was van Surinaamse afkomst, waar de woningbouwvereniging bij nader inzien van 
schrok.’ (Ibid., nadruk NM)

 daarop besloot de gemeente ook de Bijlmer tot verboden gebied voor niet-witten te 
verklaren.

 In 1978 werd een Zwartboek Gesloten Wijken opgesteld uit protest tegen de apartheids-
behandeling die niet-witte woningzoekenden in amsterdam ten deel viel. In hoofdstuk 5 
bespreek ik het zwartboek over interne discriminatie bij de Nationale Politie uit 2017. er 
is veel bereikt sinds de jaren zeventig, maar een basisgegeven waar racisme, xenofobie, 
uitsluiting en minachting op voortwoekeren moet nog steeds aangepakt worden. Reeder:

‘“Nederlanders waren geïndoctrineerd dat wit Nederland goed was, dat Nederland goed deed 
voor de wereld, enzovoorts. Je mocht mensen niet aanspreken op het feit dat ze racistisch 
waren.”‘ (Ibid.)

 deze ontkenning en het wegkijken lopen als een rode draad door de geschiedenis van 
de Bijlmer en van mijn tijd als huisarts daar.
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Kaart van buurten die voor Surinaamse woningzoekenden niet toegankelijk waren: ‘[..] in Amster-
dam-Noord de buurt van de Meeuwenlaan, Adelaarsweg en rondom de Van der Pekstraat; in Oost de 
Transvaalbuurt, de Pythagorasstraat, Copernicusstraat en de Indische Buurt; in West een deel van Bos 
en Lommer; in Zuid de Vlietstraat, Baarsstraat en Stadionbuurt; en de Bijlmermeer [..]’ (Heilbron, 2017, 

bron afbeelding Zwartboek Gesloten Wijken)

 1.1 De Bijlmer in vogelvlucht
 Hoewel de Bijlmer in Nederland wijd en zijd bekend en berucht is, is kennis van de 
wijk geen gemeengoed. Het barst van de meningen, maar doorgaans weet men er maar 
weinig vanaf. de ‘slechtste buurt in amsterdam-Zuidoost’, het ‘enige getto van Neder-
land’, dergelijke kwalificaties kent men wel, maar de Bijlmer zelf niet. Daarom hier in vo-
gelvlucht een blik op de Bijlmer, van oorsprong een meer ten zuidoosten van amsterdam, 
het ‘Bylemermeer’. In 1626 werd begonnen met de drooglegging ervan en in 1627 was het 
volledig ingepolderd:
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De Bijlmermeerpolder onderverdeeld in percelen. De kaart werd gemaakt door Cornelis 

Danckertsz. de Rij en was opgenomen in de Atlas Maior van Joan Blaeu.[1]

 anno 2021 is de Bijlmer een wijk in het stadsdeel Zuidoost:

 

De Bijlmer ligt boven de snelweg die dwars door Amsterdam-Zuidoost loopt. 

(bron: https://data.amsterdam.nl)
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De Bijlmer, met prominent in beeld het Nelson Mandelapark waar op 10 juni 2020 de tot nu toe 

grootste Nederlandse antiracismedemonstratie ooit werd gehouden. 

(Bron: https://data.amsterdam.nl)

 1.1.1 De buurten en de flats
 de Bijlmer is onderverdeeld in acht buurten die allemaal een letter hebben, maar 
sommige zijn beter bekend onder hun naam, zoals Venserpolder en Ganzenhoef:

 • A-buurt Bijlmer-Centrum, ook wel bekend als Venserpolder
 • B-buurt Bijlmer-Centrum, ook wel bekend als Strandvliet, tegenwoordig ArenA 
    Poort
 • D-buurt Bijlmer-Centrum
 • E-buurt Bijlmer-Oost
 • F-buurt Bijlmer-Centrum
 • G-buurt Bijlmer-Oost, ook wel bekend als Ganzenhoef
 • H-buurt Bijlmer-Centrum
 • K-buurt Bijlmer-Oost, ook wel bekend als Kraaiennest
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Een overzicht van de buurten van de Bijlmer op een kaartje van voor 2015, toen het Nelson 

Mandelapark nog Bijlmerpark heette. (bron: blog Bijlmer voor beginners[2])

 In 1966 werd begonnen met de hoogbouw waar de Bijlmer bekend om staat:

‘De stad van de toekomst moest het worden, een plek waar de nieuwe mens afscheid had geno-
men van de vermolmde verzuiling en eensgezind en gelijkwaardig in hun ruime en verwarmde 
flatwoningen een stralende toekomst tegemoet ging.‘ (Meershoek, 2021, II)

 In 1968 werd de eerste huissleutel aan een nieuwe bewoner overhandigd en in 1975 
volgde oplevering van de laatste twee flats. Het bekendst zijn de honingraatvormige flats 
van elf verdiepingen die in de buurt ruimte lieten voor heel veel groen, in overeenstem-
ming met het idee van de ‘functionele stad’ waarin wonen, werken, verkeer en recreatie 
ruimtelijk gescheiden werden.[3]
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NAAM FLAT INFORMATIE

Groot-daalwijk Gesloopt tussen 1992 en 2016.
Klein-Daalwijk  Leger des Heils en studentenflat.
dennenrode Gesloopt tussen 1992 en 2016.
Develstein Gesloopt tussen 1992 en 2016, garage nog in gebruik.
Noord-echtenstein
Zuid-echtenstein Gesloopt tussen 1992 en 2016.
Eeftink Gesloopt tussen 1992 en 2016.
Egeldonk Gesloopt tussen 1992 en 2016.
Groot-Fleerde Gesloopt tussen 1992 en 2016.
Klein-Fleerde alleen het voorstuk bij liftportiek 1/a staat nog.
Florijn Middensegment tussen Noord en Zuid gesloopt.
Groot-Frissenstein Gesloopt tussen 1992 en 2016.
Klein-Frissenstein alleen het voorstuk bij liftportiek 1/a staat nog.
Geinwijk Gesloopt tussen 1992 en 2016.
Geldershoofd  Voorheen Gliphoeve II. Grondige/totale renovatie Rochdale 
   verwacht vanaf 2024.
Gerenstein Gesloopt tussen 1992 en 2016.
Gravestein Voorheen Gliphoeve I. Grondige/totale renovatie Rochdale 
   verwacht vanaf 2024. 
Gooioord Onderdeel Bijlmermuseum.
Gouden leeuw  
Groeneveen Bijlmerramp 1992 - 320 flatwoningen gespaard gebleven -
   Onderdeel Bijlmermuseum.
Groenhoven  
Grubbehoeve Onderdeel Bijlmermuseum.
Grunder
Haag en Veld  
Haardstee  
Hakfort  
Heesterveld  
Hofgeest  
Hogevecht  
Hoogoord Eerst opgeleverde flat in 1968.
Hoptille  
Huigenbos Laatst opgeleverde flat in 1975.
Kempering alleen de toren staat nog.
Kikkenstein Onderdeel Bijlmermuseum.
Kleiburg Onderdeel Bijlmermuseum - Ook wel bekend als de klusflat.
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Klieverink alleen de toren staat nog.
Koningshoef Gesloopt tussen 1992 en 2016
Kouwenoord alleen de toren staat nog.
Kralenbeek alleen de toren staat nog.
Groot-Kruitberg Onderdeel Bijlmermuseum.
Klein-Kruitberg Geheel verwoest bij de Bijlmerramp, gesloopt

De benadrukte namen zijn van flats die in dit boek voorkomen.[4]

 Op deze kaart van de Bijlmer zijn de honingraatvormige en andere flats duidelijk 
gemarkeerd. de kaart daaronder laat zien wat er in 2007 nog van over was.

 

Bron: Historische Vereniging.[5]
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De Bijlmer in 2007: ‘Van de oorspronkelijke honingraatflats staan alleen de rode nog, de grijze zijn 

gesloopt. De groene dreven zijn verlaagd tot maaiveldniveau, de mintgroene dreven zijn nog 

verhoogd. Het vliegtuig geeft aan waar El Al-vlucht 1862 neerkwam.’[6]

 Eerste bewoners
 Op 25 november 1968 werden Truus en Kees Copray en hun gezin publiekelijk geëerd 
als de eerste bewoners van de Bijlmer. echter, in 2017 bleek uit onderzoek van journalist 
Patrick Meershoek dat een heel ander gezin als eerste een woning in de Bijlmer betrok: 
het gezin van Mona Obbes. Meershoek vond ook een verklaring voor het negeren van het 
gezin Obbes ten faveure van het gezin Copray:

‘De woningen in Hoogoord werden verhuurd door een katholieke woningbouwvereniging. De 
eerste sleutels werden overhandigd door een katholieke wethouder.
    Anders dan de echte eerste bewoners was het achtkoppige gezin Copray van katholieke huize. 
Zij pasten het beste in het plaatje dat moest worden geschilderd.’ (Meershoek, 2017, II)
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Op 20-10-2009 nam Truus Copray, die op dat moment nog steeds bekend stond als eerste bewoner 

van de Bijlmer, een exemplaar in ontvangst van het boek Wachten op de Nachtegaal geschreven door 

Volkskrant-journalist Pierre Heijboer (rechts). (Bron: privéarchief) 

 1.1.2 Ontwikkeling van het Bijlmerracisme: 1970-2020

‘Racisme is een systeem van economische, sociale, politieke en culturele instituties die mensen 
indeelt naar superieure en inferieure mensen en sociale groepen op basis van biologische of 
culturele kenmerken. Een voorbeeld van een culturele institutie is de universiteit die kennis 
produceert. In de productie van kennis manifesteert racisme zich in o.a. publicaties die zwarte 
mensen als inferieure mensen portretteren.’ (Hira, 2020)

 Om de wortels van de protesten van juni 2020 tegen het institutionele racisme in de 
Bijlmer aan te kunnen wijzen, moeten we terug naar de onafhankelijkheid van Suriname 
in 1975. de naderende onafhankelijkheid die Nederland in 1975 aan zijn voormalige 
slavenkolonie Suriname zou verlenen, wachtten tienduizenden inwoners niet af. Zij gin-



35                                                                                                          |  RaCISMe IN de BIjlMeR|

gen Nederland, die het zinkende schip ontvluchtte, achterna. deze nazaten van slavernij 
en contractarbeid ondervonden de economische schade van het Nederlandse koloniale 
systeem al van generatie op generatie. Zij verwachtten dan ook dat het na 25 november 
1975 alleen maar erger zou worden. Reden voor hen om jaren vóór deze onheilsdatum 
naar Nederland, onder andere naar amsterdam en de Bijlmer, te vluchten.

 Bij de naderende onafhankelijkheid ontvluchtten duizenden Surinamers de straat-
arme Nederlandse kolonie met de KlM, de zogenoemde Bijlmerexpress, en zochten een 
veilig plekje onder meer in de Bijlmer op. dit hoewel de Nederlandse overheid er bij 
de Surinaamse regering op aandrong de emigratie te beperken. (jansen, 2006: 83) Vanaf 
1970 groeide het aantal niet-witte Nederlanders van Surinaamse afkomst in amsterdam 
snel. ‘Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren het in 1971 bijna 9.500 en 
in 1974 bijna 18.000.’ (Buddingh, 1995) de snelle groei maakte de politiek zeer nerveus. 
‘Minister van justitie Dries van Agt opperde in 1972 de gedachte de grondwet zodanig te wijzigen 
dat rijksgenoten, ondanks hun Nederlandse paspoort, op Schiphol konden worden tegengehouden.’ 
(Buddingh, 1995) 

 

Burgemeester Ivo Samkalden begroet kritische Nederlanders van Surinaamse afkomst. 

(Foto: Hans Peters, Nationaal Archief)
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 deze massale immigratie riep ook bij de amsterdamse burgemeester en witte bewo-
ners weerstand op. Ook leidde het legale en illegale bewonen van lege flatwoningen in de 
Bijlmerhoogbouw tot spanning met de politie en witte leidende iconen in amsterdam.
 In 1974 stak de ‘zeer ongeruste Amsterdamse burgemeester Yvo Samkalden’ in de media 
zijn vooroordelen betreffende de ex-rijksgenoten die naar zijn stad kwamen niet onder 
stoelen of banken. Hij vond ‘de situatie zorgwekkend’ en verwachtte toename van ‘spannin-
gen tussen de bevolkingsgroepen.’ Samkalden ‘liet weten dat de “25.000 à 30.000 Surinamers” in 
zijn stad een groot probleem vormden.’ “De situatie is zorgwekkend, omdat de spanningen tussen 
bevolkingsgroepen toenemen,” waarschuwde hij.’ (Buddingh, 1995)
 In 1975, bij de onafhankelijkheid van Suriname, bereikte de migratiestroom met bijna 
40.000 niet-witte Nederlanders zijn hoogtepunt. (Buddingh, 1995)
 In wezen kwamen de zwarte rijksgenoten terecht in een door deskundigen afgedank-
te stedelijke wijk die de Bijlmer heette. Historicus Geert Mak schreef dat:

‘[..] hét stedenbouwkundige debacle van de vroege jaren zeventig de Bijlmermeer was, bedoeld 
als “stad van de toekomst” maar al snel, na oplevering van de eerste bouwblokken in 1970, 
“verdronken de bewoners in de massaliteit en anonimiteit” en bleken de parkeergarages “een 
broeiplaats voor criminaliteit”.’ (Freriks, 2020)

 louis Kuijpers, destijds wethouder huisvesting: “In de Bijlmerflat Gliphoeve stonden 
honderden flats leeg. Daar gingen veel Surinamers van Schiphol rechtstreeks naar toe. Met tien 
mensen zaten ze in een vierkamerflat.” (Buddingh, 1995, nadruk NM) In 1974 begon de 
Nederlandse overheid met een nationaal “spreidingsbeleid” van niet-witte Nederlanders 
uit Suriname. Van 1974 tot en met 1979 voerde amsterdam dit spreidingsbeleid uit en 
besloot het gemeentebestuur Surinamers volledig te weren in onder andere de Bijlmer. 
(Heilbron, 2017)

 

Op de kaft van het in de inleiding van dit hoofdstuk al aangehaalde zwartboek prijkte 

een cartoon van de bekende tekenaar Opland. (Heilbron, 2017)
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 Bijlmer Lives Matter nam in 1975 een aanvang. er was ook toen al sprake van poli-
tiegeweld, om het minste of geringste. Naar aanleiding hiervan protesteerden de Suri-
namers in 1975 op het Bijlmerplein tegen dit als racistisch ervaren geweld: ‘Hun positie 
als Rijksgenoot bleek een deceptie: ze gingen uit van een gelijkwaardige behandeling, hoopten op 
een goede toekomst, maar kwamen in vervallen, krappe en brandgevaarlijke pensions.’ (ezzeroili, 
2017)

 

In 1975 protesteerden Bijlmerbewoners op het Bijlmerplein (naast het huidige Nelson Mandelapark) 

tegen ‘politiegeweld en politieracisme.’ (Foto: George Verberne/Hollandse Hoogte)

 Van de Nederlandse jongeren van Surinaamse afkomst was in die tijd ongeveer 60 
procent werkloos. Ze raakten oververtegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken. (Van 
Walsum, 2016)
 In 1997 zag een europees onderzoek naar racisme en xenofobie het licht. daarin noem-
de bijna een derde van de Nederlandse bevolking zich “zeer tot behoorlijk racistisch.”[7] de 
VN-commissie in Genève had reden om in 1998 Nederland het volgende aan te bevelen: 
‘Politie en justitie moeten actiever worden in het opsporen en bestrijden van rassendiscriminatie 
en een effectiever vervolgingsbeleid voeren.’[8] de VN-commissie maakte zich ook bezorgd 
over discriminatie op de arbeidsmarkt en bij huisvesting en over de groei van witte en 
zwarte scholen.[9]
 In 2000 constateerde het Comité tegen Racisme van de Verenigde Naties dat binnen 
het Nederlandse politiekorps “een vijandige minderhedencultuur” heerste. Bij de amster-
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damse politie bleek toen dat vooral de cultuur binnen het korps maakte dat veel niet-
witte en vrouwelijke politieagenten weggingen of dit overwogen omdat collega’s som-
migen openlijk discrimineerden.[10] In 1999 werden in amsterdam 21 niet-witte agenten 
aangenomen en gingen er 31 weg. 65 procent van de niet-witte agenten die het korps 
verlieten, zei dat er in het amsterdamse korps openlijke discriminatie was.[11] Het korps 
was een gevaar voor minderheden. In hoofdstuk 4 kom ik uitgebreider terug op de impli-
caties op straat van openlijk racisme binnen het politiebureau.

 

Naarmate de Bijlmer meer niet-witte bewoners huisvestte, werd er meer bezuinigd op alle 

publieke voorzieningen, ook in de toezichthoudende diensten voor de leefbaarheid en veiligheid. 

Deze werden wegbezuinigd. De burgers werden aan hun lot overgelaten. Deze afbeelding van de 

Klieverink bij Kraaiennest en de hierna beschreven ervaring van het kind Henkie T tonen letterlijk 

aan wat de gevolgen van dit gemeentebeleid waren voor de gezinnen met opgroeiende kinderen. 

(Foto: privéarchief, 2002)



39                                                                                                          |  RaCISMe IN de BIjlMeR|

 de bekende rapper Henkie T (geboren 1994) is in de op de foto getoonde buurt  
(Kraaiennest) opgegroeid. Over zijn kinderjaren zei hij: “Alles was paranoïde en onover-
zichtelijk. Hier onder het viaduct liep ik met mijn voetbaltas langs junkies, naalden en mensen die 
gokten.” (Stapele, 2020) als kleine jongen voetbalde Henkie T op een pleintje toen er scho-
ten vielen. Hij zag rapper Weezy doodbloeden. “Weezy was geliefd, hij kwam voor iedereen 
rappen met zijn Jamaicaanse accent. Er kwamen daar kinderen aan het fietsen en spelen. Dat zijn 
trauma’s, man.” (Stapele, 2020)
 Rond het geboortejaar van Henkie T werden er wegens huurachterstand in de Bijl-
merhoogbouw 211 tot 288 woningen ontruimd.[12] deze kwestie gaf een beeld van de 
sociaal-economische achtergrond van de (eenouder)gezinnen in de Bijlmer. Kinderen en 
de jeugd betaalden uiteindelijk de rekening van deze categorie bewoners.
 Naar aanleiding van Keti Koti, de herdenkingsdag van de afschaffing van de Neder-
landse slavernij in de West, op 1 juli, schreef de bisschop van Suriname, Karel Choennie, 
op 2 juli 2020 het volgende indringende artikel online op Starnieuws:

‘Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt,
Wij herdenken op 1 juli de formele afschaffing van de slavernij in Suriname. Het afkondigen 
van de afschaffing van de slavernij was maar het begin van een lang en pijnlijk proces dat 
nog steeds niet is afgerond. Wij waren een van de laatste koloniën waar de slavernij werd 
afgeschaft en dat het nog steeds niet afgerond is merken wij aan de brute moord van George 
Floyd in Amerika door politiegeweld. Deze moord heeft geleid tot een wereldwijd protest met 
de leus: Black Lives Matter. Standbeelden van slavenhandelaren en anderen die zich verrijkt 
hadden door de slavernij werden van hun sokkel gestoten, in de rivier gegooid, kapotgeslagen, 
of besmeurd. Zelfs een beeld van koning Leopold II in België moest vanwege de gewelddadige 
kolonisatie van de Congo, verwijderd worden om te ontkomen aan de woede van de betogers. 
In Nederland werd in Breda een beeld van de zwarte Madonna beklad met de spreuk: Black 
Lives Matter.
Het slavernijverleden is in vele opzichten nog een onverwerkt verleden. Er zijn nog diepe 
wonden. Drie eeuwen slavernij verdwijnt niet zomaar uit het collectief bewustzijn van de 
mensheid, zeker niet uit het bewustzijn van de onderdrukte. De onderdrukker doet er alles aan 
dat verleden uit te wissen. In hun geschiedenisboeken wordt de slavernij summier behandeld 
en niet gelinkt aan hun gouden eeuwen. Bij wie de welvaart uit gouden eeuwen is blijven accu-
muleren is tot vandaag duidelijk te merken. De waarheid laat zich niet voor eeuwig begraven.
Wanneer wij ons oor goed te luister leggen bij de protesten in Amerika dan horen we nog steeds 
het hulpeloos zuchten van de onderdrukte die roept: I cannot breathe. Ik kan niet ademen want 
de knie van de onderdrukker drukt zwaar op mijn nek en met de handen op de rug geboeid, 
sterf ik terwijl heel de wereld toekijkt. De laatste negen minuten van George Floyd, zijn nu een 
noveen geworden. Een smeekgebed dat maar niet wordt gehoord. De protesten uiten zich in de 
ik-vorm. I cannot breathe. Het verleden gaat niet zo vlug voorbij. Laat niemand zeggen dat het 
nu al 157 jaar is sinds de slavernij is afgeschaft. De slavernij is nog steeds niet afgeschaft maar 
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heeft nieuwe vormen aangenomen in de vorm van onderdrukkende politieke en economische 
systemen.’ (Choennie, 2020)

 de gemeente amsterdam zal eindelijk in 2021 voor de jongeren van vier sociaal-
economische achtergestelde wijken in Zuidoost, in de K-buurt, aan de Karspeldreef, in 
Reigersbos en in Venserpolder, jongerencentra opzetten. Ze ‘zijn volgens de gemeente on-
misbaar om de jeugd gezond, kansrijk en veilig op te laten groeien.’[13] Waarom wilden ze 
niet luisteren toen ik in de jaren tachtig en negentig keer op keer de noodklok luidde op 
verschillende thema’s die van invloed waren op het welzijn en de kwaliteit van leven 
onder de Bijl-merbewoners? Vanwege diezelfde onderdrukkende economische en poli-
tieke systemen die Choennie benoemde.

 1.1.3 Haakmat en Gerard ‘Gooi al dat zwarte tuig eruit’ Reve, 1975
 In 1974 gaven veel witte respondenten bij een enquête te kennen “de aanwezigheid van 
veel rijksgenoten” (‘gedoeld werd op Surinamers’) als “problematisch te ervaren.” (Van Walsum, 
2016) In augustus van datzelfde jaar publiceerde de grote Nederlandse volksschrijver 
Gerard Reve in Propria Cures het gedicht Voor eigen erf:

‘Onze kassiers op de wegen beroofd; / Aan ouden van dagen op klaarlichte dag / Hun beursje 
met spaargeld ontrukt; / Onze roomblanke dochters onteerd. / Waarheen mijn vaderland? / O 
Nederland, ontwaak! / Gooi al dat zwarte tuig eruit: / Ons land voor ons! / Op, naar de Blanke 
Macht!’[14]

 Reve kreeg enorm veel steun van de witte gemeenschap. de Surinaamse onafhanke-
lijkheid zorgde voor een grote vlucht van duizenden rijksgenoten naar onder meer de 
amsterdamse Bijlmer. Reve stookte het racismevuurtje dat al brandde verder op. de sfeer 
onder de witte bewoners was niet bepaald vriendelijk te noemen.
 In november 1975 was andré Haakmat de enige aanwezige zwarte bij de onderteke-
ning van de Surinaamse onafhankelijkheid (zie ook 9.2.1).

 Haakmat bleef muisstil toen ik hem naar aanleiding van deze ceremonie eens vroeg of 
hij als een soort topadviseur van belang was bij politiek-strategische publieke activiteiten 
van de Nederlandse regering en de koningin. enkele maanden eerder had hij voor het 
oog van de VPRO-camera Gerard Reve lik op stuk gegeven in diens kleedkamer nadat 
die Voor eigen erf met veel bombarie had voorgedragen.



41                                                                                                          |  RaCISMe IN de BIjlMeR|

34 
 

Reve kreeg enorm veel steun van de witte gemeenschap. De Surinaamse 
onafhankelijkheid zorgde voor een grote vlucht van duizenden rijksgenoten naar onder meer 
de Amsterdamse Bijlmer. Reve stookte het racismevuurtje dat al brandde verder op. De 
sfeer onder de witte bewoners was niet bepaald vriendelijk te noemen. 

In november 1975 was André Haakmat de enige aanwezige zwarte bij de 
ondertekening van de Surinaamse onafhankelijkheid (zie ook 9.2.1): 

 

 
Koningin Juliana krijgt de te tekenen akte voorgelegd. Op de achtergrond staat André Haakmat 

een onbekende rol te vervullen.[15] 
 
Haakmat bleef muisstil toen ik hem naar aanleiding van deze ceremonie eens vroeg 

of hij als een soort topadviseur van belang was bij politiek-strategische publieke activiteiten 
van de Nederlandse regering en de koningin. Enkele maanden eerder had hij voor het oog 
van de VPRO camera Gerard Reve lik op stuk gegeven in diens kleedkamer nadat die Voor 
eigen erf met veel bombarie had voorgedragen. 

In mei 1975 droeg Gerard Reve Voor eigen erf voor op de ‘Tweede Nacht van de 
Poëzie’ in Kortrijk, België. Het racistisch gedicht werd aangehoord door bijna 10.000 
bezoekers, een recordaantal. Al bij de aankondiging zette hij het land op zijn kop en schokte 
de samenleving behoorlijk. Bij het voordragen droeg Reve één witte bokshandschoen die hij 
bij de slotzin ‘Op naar de Blanke Macht!’ hoog in de lucht stak. ‘Op de achtergrond klonk 
eerst het Wilhelmus, daarna de Marseillaise. De zaal applaudisseerde.’ [16] Reve kopieerde 
dit ‘white power’-gebaar van het black power-gebaar van de zwarte Amerikaanse atleten 
Tommie C. Smith en John Carlos tijdens de Olympische Zomerspelen van 1968 in Mexico 
Stad: ‘Bij de medaille-uitreiking – Smith wint goud, Carlos brons – brengen zij met hun 
gebalde vuist in een zwarte handschoen de Black Power-groet tijdens het Amerikaanse 
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Ook op televisie stak Reve zijn racisme niet onder stoelen of banken. Over de 
reacties hierop deed journalist voor het NOS-journaal Gerri Eickhof in 2020 een boekje open: 
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een onbekende rol te vervullen.[15]

 In mei 1975 droeg Gerard Reve Voor eigen erf voor op de ‘Tweede Nacht van de Poëzie’ 
in Kortrijk, België. Het racistisch gedicht werd aangehoord door bijna 10.000 bezoekers, 
een recordaantal. al bij de aankondiging zette hij het land op zijn kop en schokte de 
samenleving behoorlijk. Bij het voordragen droeg Reve één witte bokshandschoen die hij 
bij de slotzin ‘Op naar de Blanke Macht!’ hoog in de lucht stak. ‘Op de achtergrond klonk eerst 
het Wilhelmus, daarna de Marseillaise. De zaal applaudisseerde.’[16] Reve kopieerde dit ‘white 
power’-gebaar van het black power-gebaar van de zwarte amerikaanse atleten Tommie 
C. Smith en john Carlos tijdens de Olympische Zomerspelen van 1968 in Mexico Stad: ‘Bij 
de medaille-uitreiking – Smith wint goud, Carlos brons – brengen zij met hun gebalde vuist in een 
zwarte handschoen de Black Power-groet tijdens het Amerikaanse volkslied.’[17] 
 Ook op televisie stak Reve zijn racisme niet onder stoelen of banken. Over de reacties 
hierop deed journalist voor het NOS-journaal Gerri eickhof in 2020 een boekje open:

‘Ik zat nog op de middelbare school toen hij [Reve, NM] op televisie vertelde dat hij vond dat 
er tunnels moesten komen van de Bijlmer naar de rest van Amsterdam, zodat de Surinamers 
die er woonden zich ongezien konden verplaatsen. Je kon het blanken immers niet aandoen ze 
voortdurend te confronteren met negers. De volgende dag hadden we een les Nederlands, en 
daar stak de leraar de loftrompet over zijn held Reve, en toen heb ik gewezen op die tv-uitzen-
ding. Daar moest ik niet over zeuren, dat waren grapjes, ironie.’ (Berkeljon, 2020)
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 de Haakmat die ik al decennia ken, is normaal gesproken mediaschuw. als hij wel 
via de media naar buiten treedt, dan is het vermoedelijk ambtshalve in gang gezet. In 
de kwestie van het racistisch optreden van Gerard Reve rond de Surinamers van de  
Bijlmer in 1974 en daarna, liet de latere advocaat wel van zich horen. Nationaal waren er 
veel onrust en verontwaardiging ontstaan over de houding en opvattingen van Reve. Het 
buitenland zou ervan opkijken en het imago van Nederland zou een behoorlijke deuk 
kunnen oplopen. de Nederlandse Staat zou dit spookbeeld willen voorkomen. Haakmat 
was in de gunstige positie om de sfeer van vreemdelingenhaat te beteugelen. dit moest 
voor de camera, in het openbaar.
 In 1975 hoorde Haakmat de door Nederlanders zeer geliefde Gerard Reve op de radio 
zeggen ‘dat hij de blanken beschouwde als een “superieur ras”.’ daarop besloot hij Reve in 
Kortrijk met medewerking van een televisieploeg van de VPRO publiekelijk van repliek 
te dienen. dit Kortrijkse optreden van Reve was namelijk het moment waarop de situatie 
dreigde te escaleren in rassenonlusten zoals we die uit amerika kennen. Haakmat, die ik 
kende als een rustige, voor verbale agressie bang uitgevallen Surinamer, trad in Kortrijk 
tijdens en na het optreden opmerkelijk voortvarend op. Met de tv-ploeg met draaiende 
camera drong hij de kleedkamer van Reve binnen. Hij beschuldigde

‘[..] Reve ervan “onder het mom van deftige poëzie” eigenlijk een soort “vuil racisme” te bedrij-
ven. Of de schrijver meende wat hij zei deed daarbij voor de Surinamer niet ter zake: “Propa-
gandastunt of geen propagandastunt: u wakkert latente racismegevoelens bij grote groepen 
mensen aan.”‘[18]

 Gerard Reve wond zich op:

‘Met zijn vuist (inmiddels zonder bokshandschoen) sloeg hij op tafel: ‘“Omdat die negers in 
Suriname 125 jaar geleden slaven waren, is dat het recht dat hun achterkleinkinderen naar 
Amsterdam komen en van de steun leven?” En waarom moest hij daarvoor betalen? Haakmat 
zei daarop dat Reve aanstuurde op een tweede Kristalnacht (sic).’[19]

 deze ‘“kleedkamerscène” met Haakmat maakte heel wat los in Nederland.’ een belangrijk 
deel van Reves Nederlandse fans en enkele instituten namen afstand van zijn optreden 
in Kortrijk. er ontstond zelfs een protestcomité en men schreef een open brief.[20] Reve 
reageerde zelf via een open brief in Het Parool op alle commotie en schreef daarin onder 
meer:

‘“Ik heb door dit brute middel bij miljoenen gehoor gevonden voor mijn betoog, volgens hetwelk 
de immigratiepolitiek van de Nederlandse regering, die massaal mensen binnenlaat, voor wie 
er in Nederland geen werk, geen woonruimte en geen toekomst is, en slechts verpaupering en 
criminaliteit in het verschiet liggen, tot een ramp zal moeten voeren.”‘[21]
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 door publiekelijk als opponent van Reve op te treden, wakkerde Haakmat het voor 
het Nederlands imago broodnodige protest tegen de volksdichter dusdanig aan dat de 
gemoederen weer in balans raakten en de kwestie na een tijdje een stille dood stierf. al 
bleef Reve om de zoveel tijd racistische uitingen doen.[22]

 1.1.4 Racisme en gezondheidszorg in de Bijlmer
 de verschillen in gezonde levensverwachting in de Bijlmer ten opzichte van amster-
dam-Zuid zijn enorm. al decennia tolereren de Staat en de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg (IGZ) dat de hoofdstedelijke GGd en ziekenhuizen ondermaats en selectief 
functioneren in hun dienstverlening aan Bijlmerbewoners. door deze systemische onge-
lijkheid is de omvang van vermijdbare ziektes en sterfte in de Bijlmer veel groter dan 
in het welvarende amsterdam-Zuid. de ernstige gevolgen van deze structurele rassen-
discriminatie kreeg ik vanaf mijn vestiging in de Bijlmer midden jaren tachtig dagelijks 
mee in mijn huisartsenpraktijk. In de volgende hoofdstukken komen legio voorbeelden 
hiervan aan bod. In deze paragraaf een kort overzicht van wat ik zoal ben tegengekomen, 
al dan niet gerelateerd aan hoe het nu in coronatijden gesteld is met de gezondheidszorg.

 Ic-bedden in 2020: loten beter dan uitsluiten
 Mocht bijvoorbeeld een van de oudere Bijlmerdemonstranten covid-19 oplopen en 
een ic-bed nodig hebben in een periode van extreme tekorten aan ic-bedden, dan zal 
hij naar mijn mening geen bed krijgen. Voor de gemiddelde lezer ga ik hier misschien 
te ver in mijn argwaan tegenover de werking van triagesystemen op de ic. Ik hoop dat 
ik ongelijk heb, maar ik vraag de lezers hun oordeel op te schorten tot zij de volgen-
de hoofdstukken gelezen hebben. artsen zullen voorrang geven aan een jongere of aan 
mensen werkzaam in de zorg. dit laatste voorstel is door de artsenfederatie Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en de Federatie 
van Medische Specialisten op 17 juni 2020 gepubliceerd. (Van den dool, 2020) andere 
academici hadden een vergelijkbaar standpunt. Roland Pierik, universitair hoofddo-
cent Rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam, vond selectie voor de ic beter 
dan loten. (Pierik, 2020) Maar loten zou juist menselijke gelijkwaardigheid steunen en 
uitsluiting op grond van nationaliteit en etniciteit voorkómen. Wat onder de radar van 
de gemeenschap zal blijven, is dat de lijn uitgezet door leden van deze artsenfedera-
ties makkelijk doorgetrokken kan worden naar de afkomst van de coronapatiënt. In de  
Bijlmer ervoer ik dat ic-bedden in het regionale ziekenhuis aMC voor vroeggeboren 
baby’s langdurig ongebruikt bleven. Bijlmerbaby’s moesten intussen risicovolle, verre 
ambulancereizen naar een andere stad maken om in leven te mogen blijven. jongeren uit 
de Bijlmer hebben dergelijke zaken ook ervaren. Bijna allemaal werden zij door de witte 
artsen van het ministerie van defensie afgekeurd voor de dienstplicht, waarover meer in  
hoofdstuk 2.
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 Huisartsen
 Deze vorm van profilering en selectie in de gezondheidszorg is de Bijlmerbewoner 
niet vreemd. als voormalig huisarts in de Bijlmer heb ik zeer frequent de etnische pro-
filering c.q. het racisme in de gezondheidszorg bestreden. Het kwam voor dat huisartsen 
met medeweten van de universiteit, de landelijke Huisartsen Vereniging (lHV) en het 
ministerie van Volksgezondheid weigerden niet-witte artsen van Surinaamse afkomst 
een stageplek te geven.
 Naar schatting de helft van de witte huisartsen in de Bijlmer functioneerde ethisch 
gezien racistisch, ze verleenden de niet-witte patiënten van de Bijlmer niet de adequate 
zorg die hun toekwam. een van de kwesties is vergelijkbaar met de plannen van ethici 
en artsen voor een selectief beleid in tijden van ic-beddentekorten. In de jaren negentig 
constateerde ik dat aan zeer ernstig zieke patiënten uit de Bijlmer een opnamebed werd 
geweigerd. Na protest volgde er dan wel een opname. echter, door het tijdverlies liep het 
voor een paar patiënten fataal af. eerder selectief beleid onder hulpverleners mogelijk op 
basis van afkomst leidde onder de Bijlmervrouwen al tot een driemaal hogere babysterfte 
bij hen dan onder de voornamelijk witte vrouwen van amsterdam-Zuid. (Makdoembaks 
2012, I)
 de Bijlmerbewoners, voornamelijk met een niet-westerse afkomst, hebben gegronde 
reden te vrezen voor het mogelijke toekomstige selectieve beleid bij een tekort aan ic-
bedden. dit staat niet op zichzelf. Sinds de jaren zeventig hebben zij in alle maatschap-
pelijke sectoren te maken met de negatieve gevolgen van een beleid op basis van etnisch 
profileren.

 Weigering hulpverlening
 de mensen die via de Bijlmerexpress in amsterdam terechtkwamen, kregen vaak fami-
liebezoek uit Suriname. deze bezoekers waren dan onverzekerd en bij een ernstige aan-
doening kregen ze van een deel van de witte huisartsen en ziekenhuisspecialisten om 
financiële redenen geen adequate hulp.

 Een casus uit 1997
 Patiënte a. Pryor (1945, vermelding van personalia met toestemming van familielid) 
werd tijdens een familiebezoek in de Bijlmer ernstig ziek. Haar nicht P.B. abiaka, patiënte 
van dokter j.G. Rey (Kraaiennest) en van een verpleegkundige van het aMC, probeerde 
medische hulpverlening op gang te brengen. Wat er daarna gebeurde, noopte mevrouw 
abiaka tot het indienen van de volgende klacht. Inhoudelijk toont haar schrijven de in-
adequate medische zorg door witte Bijlmerhuisartsen verleend aan ernstig zieke niet-
verzekerde buitenlandse patiënten in de Bijlmer. Onder andere staat er te lezen hoe de 
witte Bijlmerhuisarts O. (waarnemer voor Bijlmerdokter j.G. Rey) tekeerging tegen me- 
vrouw abiaka die belde voor acute medische hulp. de niet-verzekerde patiënte Pryor 
leed aan ernstige hartzwakte ten gevolge van overvulling door nierinsufficiëntie. In deze 
toestand van decompensatio cordis is zonder snelle behandeling de sterftekans zeer hoog.  
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Huisarts O. chanteerde mevrouw abiaka met de onverzekerde status van patiënte Pryor. 
abiaka moest in opdracht van de arts liegen tegen de ambulancebroeders om verzekerd 
te zijn van haar hulp:
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Huisarts O. liet de CPA een ambulance sturen zonder de ernstig zieke patiënte met decompensatio 

cordis (hartfalen) ten gevolge van nierinsufficiëntie zelf bezocht te hebben. Ook moest de beller 

voor hulp, mw. P.B. Abiaka, liegen bij het gesprek met de ambulancebroeders. De beslissing van het 

tuchtcollege betreffende de klacht van Patricia Abiaka is mij niet bekend.

(Bron: privéarchief, publicatie met toestemming familielid)

 
 



47                                                                                                          |  RaCISMe IN de BIjlMeR|

Door de onverzekerde status kreeg patiënte niet de adequate behandeling die een verzekerde wel 

gekregen zou hebben. (Bron: privéarchief, publicatie met toestemming familielid)
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 1.1.5 Burgers van de Bijlmerexpress hielpen zieke familieleden
 Vanaf het jaar van de onafhankelijkheid van Suriname was armoede troef in de  
amsterdamse Bijlmer. de meeste huishoudens in het centrum van het stadsdeel kampten 
met grote betalingsproblemen in alle sectoren van de maatschappij, woningcorporaties, 
zorgverzekeringen, energiebedrijven, en andere. Huurachterstanden leidden vaker tot 
huisuitzetting van veelal ongeschoolde werkloze eenoudergezinnen met een bijstands-
uitkering. Het waren gezinnen met drie of meer minderjarige kinderen. Schuldeisers 
kwamen heel snel in actie. Gas, licht en water werden afgesloten.
 In de jaren tachtig, na de staatsgreep van de militairen in Suriname, ging de gezond-
heidszorg aldaar sneller achteruit dan voorheen. Velen ontvluchtten het land en vonden, 
wederom, hun heil in de Bijlmer. een deel van deze groep schreef zich bij mijn huisartsen-
praktijk in. Ze bleven solidair met hun achtergebleven familie en vrienden in Paramaribo. 
Ook stuurden ze regelmatig hun eigen medicijnen of op particulier receptuur verkregen 
medicijnen naar Suriname voor zieken daar. In de Nederlandse media moest ik het voor 
hen opnemen toen men hen van ‘oplichterij’ beschuldigde:

 
Patiënten van de zogenoemde Bijlmerexpress bleven solidair met de achterblijvers die Suriname na 

de onafhankelijkheid in 1975 niet hadden kunnen ontvluchten. (Bosman, 1986)
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 Melk op de bon
 aan sommige levensbehoeften was er een chronisch tekort in Suriname. In de jaren 
negentig voelden mijn ouders de algemene tekorten aan den lijve. Moeders huisarts Kioe 
a Sen moest eraan te pas komen opdat zij voor melk in aanmerking kon komen:
 

Collega Kioe A Sen gaf mijn moeder in 1993 in Suriname ‘melk op recept’. Enkele jaren 

later gaf ik in het welvarende Nederland mijn niet-witte patiënten ‘brood op recept.’

 

Mijn moeder mocht drie keer per maand een pakje melk kopen.
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 1.1.6 ‘Stortplaats van menselijk afval’ aldus commissaris
 de gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden voor de nazaten van slaafge-
maakten en contractarbeiders werden in Nederland voor de witte bewoners pas duidelijk 
na de vlucht van duizenden van deze niet-witten uit Suriname en later uit Curaçao naar 
Nederland. deze houding toont de arrogantie van de macht die ook ten tijde van de 
slavernij de boventoon voerde. Burgers uit de Nederlandse koloniën werden niet gezien 
of behandeld als gelijke mensen van vlees en bloed. Het mechanisme van het ontmense-
lijken van de niet-witte inwoner in het verleden speelde hierbij een belangrijke rol.
 Rafello Pelham (1990), nazaat van Nederlandse slaafgemaakten in de West, ervoer 
zijn kinderjaren (1990-1995) in de Bijlmer als bijzonder onveilig. Pelham in 2020:

‘De Bijlmer was toen heel ‘ghetto’. Onze flat zat vol kakkerlakken, op straat zag je veel junkies. 
Als kind voelde je een aura van onveiligheid, je wist niet precies wat daar op straat gebeurde, 
alleen dat het niet klopte. Het was grimmig. Op mijn 5de verhuisden we naar Almere, ik merkte 
meteen het verschil.’ (Vuijsje, 2020, I; nadruk NM) 

 In de tweede helft van de jaren tachtig nam de criminaliteit in de Bijlmer ernstige vor-
men aan. Politie en justitie verschaften de voornamelijk niet-witte Bijlmerbewoners geen 
bescherming. Ze lieten als het ware de niet-witte bewoners door niet-witte criminelen 
beroven, alsof het de witte ambtenarij niet kon schelen, het waren toch niet ‘hun’ mensen.
daarnaast werden Bijlmerbewoners ook niet als levende mensen gekarakteriseerd. de Bijl- 
mer werd in de jaren negentig door de witte commissaris van politie ad Smit getypeerd 
als ‘een stortplaats van menselijk afval.’ (Schenk, 1996, nadruk NM, meer hierover in 
hoofdstuk 4) anderhalf decennium later was de situatie onveranderd. Hoewel in 2010 
amsterdam veiliger was geworden, voelden bewoners van Bijlmer-Centrum, Holen- 
drecht en Gein zich onveiliger. (Vugts, 2011) en anno 2021 treedt het ‘Masterplan  
Zuidoost’ in werking, een 20-jarenplan van de gemeente amsterdam om het stadsdeel te 
ontdoen van de chronische kansenongelijkheid. Nog steeds moet de Bijlmer qua onder-
wijs, veiligheid, woningkwaliteit en arbeidskansen gelijkgetrokken worden met andere 
wijken in de hoofdstad. de mensen die men ‘menselijk afval’ noemde, zijn door de decen-
nia heen niet verwachtingsvoller geworden. jongeren hebben grote weerstand tegen de 
autoriteiten: ‘De politie is er niet om je te helpen, maar om je op te pakken.’ (Meershoek, 2021, I)
 antropoloog Sientje Trip onderzocht het bespreken van slavernijverleden en racisme 
op scholen. Ze was van mening dat een gebrek aan kritische aandacht voor hoe de witte 
meerderheid kijkt naar niet-witte Nederlanders de mythe in stand houdt van onze tole-
rante en postraciale samenleving, waarin ras geen rol meer zou spelen. (Trip, 2020) Feit is 
dat vanaf de komst van duizenden nazaten van dit verleden in Nederland, er een systeem 
doordrenkt van racisme ontstond. dit racisme beschrijft een amsterdammer in 2020, na 
de moord op George Floyd als volgt:
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‘“Een systeem van eeuwenlange onderdrukking, uitbuiting, verkrachting, stigmatisering, 
criminalisering en uitsluiting van zwarte mensen. Een systeem waarin iemand, ook al reageert 
hij bij zijn arrestatie volgens het boekje, twintig keer kan schreeuwen dat hij niet kan ademen, 
zonder gehoord te worden – of dat hem wordt verteld dat hij beter zijn mond kan houden.”‘ 
(Mathon, 2020)

 Postkoloniale menselijke resten in AMC: symbool voor racisme
 Universitair docent dr. dienke Hondius onderzocht het biologisch racisme dat in 
de achttiende en negentiende eeuw onder wetenschappers in zwang was. Hondius:  
“Amsterdamse universiteiten deden hard mee aan de ontwikkeling van het rasdenken.” Hondius 
zei over het antizwartracisme: “daar kun je mee wegkomen.” (Meershoek, 2020)

 

Foto: Maurice Boyer.

 de hier getoonde inheemse ongeboren baby op sterk water uit de Nederlandse kolo-
nie Suriname stamt uit de slavernij. de baby eindigde, na een reis met de KLM, uiteinde-
lijk in de kelder van het aMC, niet ver van zijn rasgenoten in de Bijlmer. dit Surinaamse 
kind staat symbool voor hoe Nederlandse academici, medici, media, politie en politici de 
niet-witte Nederlanders uit de voormalige Nederlandse koloniën in de Bijlmer meestal 
bespiegelen. Het is de kern van het wel of niet kunnen aanvoelen wat racisme is voor de 
niet-witte Nederlander.
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‘Uit Suriname afkomstige foetus, aangekleed met sandaaltjes, een rokje en een raf-
fiatooi. Het uit de negentiende eeuw (‘foetus is in Nederland geprepareerd en 
aangekleed.’) stammende object staat bekend als “het indiaantje.” Ondanks de dis-
cussie over het geoorloofde van het exposeren van dit soort materiaal was “het indi-
aantje” nog in 1990 te zien op de tentoonstelling “Tropenmuseum pakt uit” (foto). In 
1996 maakte het deel uit van de expositie “amazonia”, ook in het Tropenmuseum. 
In 2002 was het voor het laatst te zien in Teylers Museum in Haarlem op de expositie 
“Het verdwenen museum”.’ (Westerman, 2007)

 de Restitutiecommissie onder leiding van de Nederlandse jurist van Surinaamse 
afkomst, lilian Gonçalves-Ho Kang You, verklaarde in 2020 dat Nederland van het begin 
van de 17de eeuw tot 1975, toen Suriname onafhankelijk werd, “honderdduizenden” voor-
werpen naar Nederland zijn overgebracht. (Kruijt, 2020) Maar dit kind op sterk water 
noem ik geen voorwerp, maar een mens.
 In een schuilkelder onder het aMC in amsterdam-Zuidoost had het Tropenmuseum 
rond de eeuwwisseling in depot duizenden lichaamsdelen van voornamelijk kolonia-
le onderdanen: gedroogde hoofden van jivaro-indianen, menselijk studiemateriaal uit 
de voormalige koloniën – waaronder hersenen van zestig Chinezen, weckflessen met 
javaanse kinderen en een doos met een getatoeëerd Maorihoofd, 1225 schedels, wervels, 
heupgewrichten van Papoea’s, in de jaren vijftig door gouvernementsarts en oud-SS’er 
Van der Hoeven meegenomen uit een door hem zelf opgegraven en overhoop gehaalde 
Papoea-begraafplaats in Nieuw Guinea. Het materiaal was bestemd voor onderzoek naar 
rassenonderscheid. (Westerman, 2007)
 Het ondergrondse knekelveld van skeletdelen was tot 1969 verzameld voor de fysi-
sche antropologie ofwel “rassenkunde”, ‘een dubieuze en in onbruik geraakte tak van weten-
schap die in Duitsland (Blut und Boden) en Zuid-Afrika (apartheid) in een fatale rassenleer was 
ontaard.’ (Westerman, 2007) Voormalig scheepsarts en fysisch antropoloog dr. johannes 
Kleiweg de Zwaan drukte zijn stempel als geen ander op deze verzameling. In zijn werk 
koos hij voor de in duitsland ontwikkelde systematiek. (Westerman, 2007) Het onderzoek 
naar specifieke raskenmerken is tot eind jaren zestig beoefend. Hoogleraar Geschied-
kunde Susan legêne, hoofd museale zaken, concludeerde dat men kennelijk twee decen-
nia na de jodenvervolging ‘nog steeds op zoek was naar raskenmerken’. (Westerman, 2007) 
amade M’charek, hoogleraar antropologie van de wetenschap bij de Universiteit van 
amsterdam, was helder in haar zienswijze over de scheppende kracht van het woord ras. 
de geschiedenis die aan het woord kleefde “en die bij het gebruik ervan gemobiliseerd wordt. 
Want de raciale wetenschap, die ook een belangrijke rol heeft gespeeld in het koloniale project en 
bij de slavernij, is geen voltooid verleden tijd.” (M’charek, 2020, nadruk NM)
 Witte Nederlanders hadden dan ook geen hoge dunk van niet-witte Surinamers: 
G.P.H. Zimmermann, kapitein der infanterie, begeleidde in 1883 onder anderen vijftien 
inheemsen van Suriname naar amsterdam om ze op het Museumplein aan de witte bur-
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gerij ten toon te stellen. Zimmermann verwarde een primitieve levensstijl met gebrekkige 
verstandelijke vermogens:

‘Hoewel gastvrij van aard, houdt hij zich buiten alle maatschappelijke verkeer, zoodat aan geen 
ontwikkeling zijner verstandelijke vermogen is te denken en er weinig voor de toekomst der 
Indianen kan worden verwacht.’ (akkerman, 2009)

 de inhumane en racistisch zienswijze van Smit, Versteeg jr. en de wetenschappers in 
de rassenkunde over nazaten van Surinaamse slaafgemaakten is door de eeuwen heen 
van generatie op generatie overgedragen, te beginnen bij de plantagedirecteuren tijdens 
de slavernij in Suriname. deze Nederlanders lieten de door hen gedode slaafgemaakten 
als afval door aasgieren opruimen. In 1730 deden ze dit met de slaafgemaakte joosje. 
Hartsinck schreef over de door justitie ter dood veroordeelde joosje het volgende in dit 
onderschrift:
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‘Te weeten de Neger Joosje, om met een Ysren Haak door zyn ribben geslaagen aan de Galg te werden 

opgehangen en aldaar te blijven tot dat er de dood na volgt, gestorven zynde de Kop te werden 

afgekapt en alhier op een Staak, aan de Waterkant, te werden gesteld en de romp ten prooi der 

Vogelen te blyven.’ (Hartsinck 1770: 764-5)

 
 



55                                                                                                          |  RaCISMe IN de BIjlMeR|

In dit 39 pagina’s tellende paasnummer werden kwesties van zwarten vooral door witten besproken. 

(De Groene Amsterdammer, 19 april 1930)
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 de academische verklaring van de ongelijkheid tussen witten en zwarten, van de zeer 
gerespecteerde anatoom en embryoloog prof. dr. Lodewijk Bolk, in 1917 rector magnifi-
cus van de Universiteit van amsterdam:
 

Passage uit een artikel in het ‘Negernummer’ 2759 van De Groene Amsterdammer, 19 april 1930.

 Behalve Bolk had ook het koningshuis een bijzondere wetenschappelijke aandacht 
over de zwarte mens. De koningin gaf financiële steun aan experimenten. Zo leverde

‘[..] in 1907 koningin Wilhelmina tegen het advies van de minister persoonlijk een financiële 
bijdrage aan een experiment waarbij gorilla’s en chimpansees kunstmatig zullen worden geïn-
semineerd met het sperma van Afrikanen.’ (dicke, e.a., 2001)

 Hiermee wilde bioloog Bernelot Moens de ‘onbetwistbare verwantschap tusschen antro-
pomorphe apen en de menschen (vooral de vertegenwoordigers der lagere menschenrassen)’ 
aantonen. (Ibid., nadruk NM) 
 Ook de duitse landgenoten van koningin Wilhelmina’s echtgenoot hadden deze be-
smettelijke inhumane zienswijze over zwarten. Reden voor de N.V. Carl Hagenbeck’s 
dierenhandel en Circus te ‘s Gravenhage om in 1928 de minister van Koloniën een aantal 
Papoea’s voor haar bevriende firma Carl Hagenbeck te Altona-Stellingen als volgt op te 
vragen: ‘voor het seizoen 1929 gaarne een 50-60 tal Papoea’s uit Nederlandsch-Nieuw-Guinea in 
haren Dierentuin.’[23] deze levering ging niet door.
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 de vertaling van wetenschap naar de dagelijkse praktijk van omgang met zwarte 
mensen in Nederland kreeg onder andere vorm in de weerstand tegen jazzmuziek in 
de tweede helft van de jaren dertig. de toenmalige amsterdamse hoofdcommissaris 
Versteeg liet er in zijn berichtgeving aan burgemeester de Vlugt geen misverstand over 
bestaan hoe hij tegen de zwarte muzikanten in diverse amsterdamse jazzclubs – ‘neger-
cabarets’ – aankeek:

 

 
In een dossier omtrent het gevaar dat jazzbands vormden voor de Amsterdamse zeden en die van 

jonge meisjes in het bijzonder, omschreef hoofdcommissaris Versteeg de veelal Surinaamse 

muzikanten als ‘mensch-apen’.[24]

 Het typeren van Bijlmerbewoners als ‘menselijk afval’ is dan ook moeilijk anders te 
zien dan in het licht van een lange Nederlandse praktijk van het ontmenselijken van de 
zwarte medemens. die manier van denken en handelen van een substantieel deel van 
de amsterdamse politie en gezondheidsautoriteiten zit als het ware in de haarvaten van 
de maatschappij: niemand ziet haar, maar ze is alom tegenwoordig en van invloed op de 
benadering van de gekleurde medemens door witte Nederlanders, van de vroege sla-
vernij tot diep in de toeslagenaffaire van nu.

 1.2 Witte huisartsen en nieuwe, zwarte collega’s
 Mijn huisartsenopleiding begon op 30 maart 1981 bij het Huisartsen Instituut van de 
Vrije Universiteit (HIVU) in amsterdam. de coördinator van de beroepsopleiding, de 
heer H.B., bleek later een gewiekste manipulator te zijn. Ik maakte op harde wijze ken-
nis met het onderhuidse racisme in de witte, “tolerante” Nederlandse samenleving. Ge-
durende mijn opleiding bleef ik er tegenaan lopen en toen ik mij als huisarts in de Bijlmer 
wilde vestigen, ging dat opnieuw niet zonder slag of stoot vanwege mijn afkomst.

 1.2.1 Geen witte huisarts wil een Surinamer opleiden
 Tijdens de opleiding moest ik diverse stages lopen. Het eerste deel van de stage-
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periode liep ik bij een huisartsopleider (HAO). Aan de hand van een profielschets van 
de wensen van deze HaO’s kon ik een keuze maken. Mijn eerste keuze was huisarts 
j.P. te amsterdam-Oost. Zonder mij te zien of te spreken liet deze huisarts mij via H.B. 
van de HIVU weten geen Surinamers op te leiden. Ik koos voor een praktijk in amster-
dam-Oost omdat de samenstelling van de bevolking en hun sociaal-economische status 
mij aanspraken. Mijn tweede keuze was dokter Th.j.M.B. te eemnes (in het Gooi). Ook 
deze huisarts liet aan H.B. weten mij niet te willen opleiden, omdat ik van Surinaamse 
afkomst was. Ik raakte gechoqueerd. de troostende woorden van mevrouw F.v.V. van de 
administratie van de HIVU gaven mij hoop. enkele weken hierna kreeg ik een opleider 
toegewezen van het instituut. Op aanraden van administratrice V.V. maakte ik snel een 
afspraak met huisarts dr. S. R. die werkzaam was in Gelderland en ging kennismaken.

 
Op aanraden van mevrouw V.V. maakte ik op korte termijn een afspraak 

met huisarts S.R. (Bron: privéarchief)



59                                                                                                          |  RaCISMe IN de BIjlMeR|

 

Aanvullende gegevens voor contact met huisarts R. (Bron: privéarchief)

 dokter R. en ik hadden een goed gesprek. Ik maakte kennis met zijn vrouw en de 
datum van aanvang werd daarbij afgesproken. de kamer waarin ik zou logeren, mocht 
ik ook bekijken. echter, R. liet mij een paar dagen later weten, mij in deze periode niet 
te kunnen opleiden, omdat hij dan met vakantie in Indonesië zou zijn. daar ik dit niet 
vertrouwde, belde ik R. in die vakantieperiode op. de assistente, bij wie ik mij meldde 
als ‘collega albertus’, verbond me door met dokter R., die bijna een minuut sprakeloos 
was. Ik confronteerde hem met onze eerdere afspraak en deelde hem ook mee dat ik 
het vermoeden had dat hij geen Surinamers wilde opleiden, waarna hij onmiddellijk het 
gesprek beëindigde. Van collega’s vernam ik later dat R. zich terugtrok als opleider van 



60 | RaCISMe IN de BIjlMeR |

de HIVU. Inmiddels was de opleiding voor de andere artsen in mijn groep begonnen. 
Na deze ervaringen met drie huisartsopleiders besloot de coördinator H.B. zelf orde op 
zaken te stellen, omdat er op de HIVU-lijsten voor mij geen vrije artsenkeuze meer was, 
zo meldde hij mij. Hij zou mij een laatste opleider toewijzen, maar ik moest wel beloven 
mij ‘goed te gedragen’ en ‘aantonen dat ik goed kon samenwerken’. als dit niet zou lukken, zou 
het HIVU mij niet meer willen opleiden.

 de HIVU wees mij dokter H. in enkhuizen toe en bij hem begon ik met de huisartsen-
opleiding. Ik werd echter met veel regels aan handen en voeten gebonden en kreeg de 
kans niet mij vrij als huisarts te ontplooien. dit gaf veel spanningen, mede doordat ik  
niets meer durfde te zeggen en geen kant meer op kon. Van het Huisartsen Instituut 
hoefde ik geen steun te verwachten. Op een gegeven moment klapte ik volledig dicht 
en meldde ik mij ziek. een paar dagen hierna vernam ik van de HIVU dat de opleider 
mij niet meer wilde opleiden. de andere HIVU-huisartsen in opleiding met wie ik de 
opleiding begon, de groep 81-2, verzochten het Instituut om een oplossing voor mijn 
onderbroken opleiding.

  HIVU-coördinator H.B. negeerde het voorstel van mijn groep onder leiding van huisarts F.E. 

om alvast met een stage te beginnen. (Bron: privéarchief)

 H.B. weigerde echter mij nog langer op te leiden: ik moest eerst aantonen dat ik goed 
kon samenwerken, anders kon ik vertrekken. Ondanks alle tegenwerking wist ik mij re-
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delijk te beheersen. Ik had het racistisch handelen van de eerste drie huisartsenopleiders 
niet bij de rechtbank aan de kaak willen stellen. Ik accepteerde de vernedering door H.B. 
en besloot aan te tonen dat ik kon samenwerken. Ruim een half jaar ging ik als medisch 
analist werken op het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut (IOI) van de Universiteit 
van amsterdam, van de Vrije Universiteit te amsterdam en van de Medische Faculteit 
Rotterdam onder leiding van oogarts dr. a.B. de H. en anderen. Begin 1982 diende ik een 
nieuw verzoek om door het HIVU te worden opgeleid:

 

Nieuw verzoek aan opleidingscoördinator H.B. om mij toe te laten tot de HIVU-opleiding. 

(Bron: privéarchief)

 Maar toen ik met dit verzoek de schriftelijke verklaring van goed gedrag en samen-
werking van het IOI inleverde, kreeg ik weer niet het antwoord dat ik verwachtte, waarop 
ik hoopte. Ik voelde mij bij de neus genomen door H.B.:
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H.B. van de HIVU kon mij bijna een jaar aan het lijntje houden. (Bron: privéarchief) Later bleek dat 

huisarts J.P. die mij om mijn afkomst geweigerd had, tot staflid bij de HIVU was benoemd.

 Ik liet daarop het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur weten dit pro-
bleem achter gesloten deuren te willen oplossen. dat ging via drie aangetekende brieven 
aan achtereenvolgens: 1. l.G. Oltmans, secretaris Huisarts Registratie Commissie (HRC), 
2. bestuur medische faculteit VU, 3. minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 2-6-
1982. de volledige brief heb ik opgenomen in bijlage 1.
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 Op mijn brief kwam binnen een paar dagen antwoord: men honoreerde mijn verzoek. 
Via de secretaris van de HRC te Utrecht, de heer l.G. Oltmans, kon ik in december 1982 
de huisartsopleiding bij het Universitair Huisartsen Instituut (UHI) leiden aanvangen. 
(HRC 82/1156/lO/jZ) de heer l.G. Oltmans was in 1991 ook secretaris van de Huisarts 
en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC). (Oltmans, 1991: 582)

 Antwoord van de secretaris van de HRC, dr. L.G. Oltmans. (Bron: privéarchief)
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Het ministerie van Volksgezondheid reageerde op mijn schrijven. Nu waren ze op de hoogte op het 

functioneren van de HIVU, met name met het werken met huisartsopleiders die weigerden niet-witte 

artsen op te leiden, analoog aan de tientallen stagiaires in andere opleidingen die om hun afkomst 

geen stageplaats kunnen vinden. (Bron: privéarchief)
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 In 1983 kreeg ik een opleidingsplaats voor huisarts bij de vakgroep Huisartsge-
neeskunde van de Rijksuniversiteit leiden. deze oplossing kwam pas tot stand toen ik 
op het punt stond om via de rechter aan een stageplaats te komen. In december 1984 
eindigde de huisartsenopleiding en volgde mijn hierna getoonde registratie als huis- 
arts.

 1.2.2 Witte huisartsen blokkeren vestiging zwarte huisarts
 Mijn vestiging als huisarts in 1984 in de Bijlmer werd door collega’s in de buurt vooral 
om financiële redenen tegengewerkt. Twee huisartsenpraktijken in Amstelveen boden mij 
een praktijkovername aan in 1984. Gedurende een paar jaar nam ik waar voor verschil-
lende praktijken voor korte perioden. echter, ik wilde mij graag vestigen in de Bijlmer (de 
armste wijk in stadsdeel amsterdam-Zuidoost met ongeveer 90.000 inwoners), omdat ik 
mij daar thuis voelde tussen de diverse nationaliteiten en tientallen culturen die ik vanaf 
het begin van mijn studententijd in 1972 heel goed leerde kennen. In deze periode maakte 
ik kennis met de complexe sociaal-maatschappelijke en sociaal-economische problemen 
binnen deze groep voornamelijk niet-witte bewoners. deze problemen waren de basis en 
vaak de oorzaak van een scala aan gezondheidsklachten.
 Vanaf 1980 was er een huisartsentekort in de Bijlmer. Niet-witte huisartsen zouden 
kunnen voldoen aan de wensen en behoeften van deze grote groep niet-witte Nederlan-
ders. Het was een feit dat je als huisarts hier alleen kwalitatief optimale goede zorg kon 
verlenen als je praktijk niet groter was dan 2000 patiënten. echter, er waren huisartsenprak- 
tijken, zoals die van huisarts Henk Bond, met 3000 ingeschreven patiënten. (Frans Bos-
man, 1992) dit bracht mij tot het inzicht dat deze collega’s meer tijd te besteden hadden 
met hun portemonnee dan voor hun niet-witte patiënten. Toen al was er een tekort aan 
vijf huisartsen. Ook was er een grote behoefte aan artsen die de verschillende culturen, 
religies en achtergronden van deze bewoners kenden. Met de regelmaat van de klok werd 
dit via de media bekendgemaakt door de amsterdamse Huisartsen Vereniging en de am-
sterdamse ziekenfondsen. Van de ongeveer 40 huisartsen in amsterdam-Zuidoost waren 
er maar 2 niet-witte Nederlanders (een huisarts in en een huisarts buiten de Bijlmer) in 
een stadsdeel met bijna 50.000 niet-witte bewoners met een migratieachtergrond.
 Reden genoeg voor mij om midden 1984 de gangbare procedure voor vestiging in 
de Bijlmer (amsterdam) te willen volgen. Het sollicitatiegesprek met twee collega’s liep 
op niets uit. Ook bij een gezondheidscentrum kon ik niet aangenomen worden, ondanks 
een vacature. een jaar hiervoor onderging een niet-witte collega en vriend van mij, die 
zich noodgedwongen in Rotterdam moest vestigen, hetzelfde. Uit deze ervaringen had 
ik sterk de indruk dat de Bijlmerhuisartsen geen nieuwe vestiging in ‘hun’ wijk wilden. 
Mogelijk dat ze bang waren voor hun portemonnee omdat de niet-witte Nederlanders 
uit hun praktijk zich zouden laten overschrijven naar mijn praktijk. Hier is niets verkeerd 
mee. dit zou alleen maar in het voordeel van de patiënt zijn. In 1984 woonden er in de  
Bijlmerhoogbouw 56.689 mensen, van wie 14.323 (25,3%) van de bewoners tot een etni-
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sche minderheid behoorden. Voor deze groep was er maar één niet-witte huisarts, dokter 
Roland Braam en hij had een overvolle praktijk.

 1.2.3 Verzoek overeenkomst Ziekenfonds Amsterdam en Omstreken
 een overeenkomst met het ziekenfonds zou alleen kunnen slagen als er een huisarts 
in amsterdam-Zuidoost mij in een waarneemregeling zou willen opnemen. Maar nie-
mand was hiertoe bereid. Gelukkig waren drie huisartsen in amstelveen hiertoe alsnog 
bereid. Ik zocht contact met het ziekenfonds van amsterdam. Op 2 oktober 1984 richtte 
ik mij schriftelijk tot de heer e. Simons, afdeling overeenkomsten van het Ziekenfonds 
amsterdam en Omstreken (ZaO), met het verzoek een overeenkomst met mij te sluiten 
voor hulpverlening aan ZaO-verzekerden (de leiding van het ZaO bestond uit vijf di-
recteuren). Per 1 januari 1985 zou er een nieuwe vestigingsregeling voor huisartsen in 
werking treden en zou ik mij niet meer vrij kunnen vestigen.
 Omdat Simons niet reageerde op mijn brief belde ik hem 13 december op en later ook 
zijn collega, de heer Suiker, in verband met de overeenkomst. een voorwaarde was dat ik 
een schriftelijke verklaring van de amstelveense huisartsen (ook ZaO-contractanten) voor 
waarneming moest overleggen. deze verklaring wilde ik binnen een uur laten zien, maar 
dat mocht niet, het moest per se via de post. Met de kerstvakanties voor de deur vertrouw- 
de ik de zaak niet en bracht de verklaring alsnog binnen een uur naar het hoofdkan-
toor van de ZaO (Hogehilweg 22 amsterdam-Zuidoost). Ik ben enith Brigitha veel dank 
verschuldigd. deze toen 28-jarige vrouw, geboren op Curaçao, repatrieerde in 1971 naar 
amsterdam.

 

Enith Brigitha, 1972[25] In 1976 won ze twee bronzen medailles op de Olympische Spelen 

van Montreal: 100 en 200 meter vrije slag. 
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 In 1984 werkte Brigitha op het secretariaat van het ZaO. Zonder haar ingrijpen zou 
de persoonlijke ontmoeting en overhandiging van de waarneemverklaring aan de direc-
tie vóór de kerstdagen niet mogelijk zijn geweest. Haar twee witte collega’s deelden mij 
mee dat alle vijf directeuren de hele dag in bespreking zouden zijn. enith stond gelijk op, 
en nam mij mee naar de kamer van de heren. Ze lazen de waarneemverklaring en maak-
ten gelijk bezwaar tegen de inhoud van de tekst, die als volgt luidde:

 

‘Bij deze bericht ik u, met dr. A.M.N. Makdoembaks overeengekomen te zijn, bij zijn afwezigheid, 

waarnemingen te doen in zijn praktijk in de Bijlmermeer (Amsterdam-Zuidoost).’ Verklaring d.d. 13 

december 1984 betreffende de waarneming met dokter Charles Purvis. (Bron: privéarchief)

 Gelijk met deze waarnemingsverklaring van dokter Purvis deed ik het ZaO ook de 
volgende verklaring toekomen, die aangaf dat ik per begin december 1984 stond inge-
schreven in het register van erkende huisartsen van de Huisarts Registratie Commissie 
van de KNMG te Utrecht.
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Verklaring van inschrijving in het register van erkende huisartsen, 5 december 1984. 

(Bron: privéarchief)

 de heren deden heel onvriendelijk, waren kortaf en stuurden mij weg met de mede-
deling dat in de verklaring moest blijken dat de waarnemer in mijn praktijk aanwezig zou 
zijn. Ook kreeg ik opnieuw te horen dat ik de nieuwe schriftelijke verklaring via de post 
kon sturen. echter, ik merkte dat de tegenwerking voor vestiging opzettelijk gebeurde 
en goed was voorbereid. de volgende dag op 14 december 1984 bezorgde ik de nieuwe 
verklaring alsnog persoonlijk bij de directeuren. deze verklaring luidde als volgt:
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‘Bij deze bericht ik u met dr. A.M.N. Makdoembaks overeengekomen te zijn, bij zijn afwezigheid voor 

waarneming aanwezig te zijn in zijn praktijk in de Bijlmermeer (Amsterdam-Zuidoost).’ 

Aangepaste verklaring d.d. 14 december 1984 betreffende de waarneming met dokter Charles Purvis. 

(Bron: privéarchief)

 Op 17 december 1984 ging het ZaO alsnog overstag, koos voor het algemeen belang 
en tekende met mij een overkomst:
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Overeenkomst tussen ziekenfonds en huisarts A.M.N. Makdoembaks. (Bron: privéarchief)

 1.2.4 Tegenwerking 1985: Inspectie voor de Gezondheidszorg
 Witte huisartsen onder leiding van dokter l. maakten zich kwaad over mijn vesti-
ging. dokter l. belde mij ’s avonds heel boos op. Hij beviel mij om mijn naamborden on-
middellijk te verwijderen en dreigde een klacht bij de inspectie in te dienen. Ik kreeg geen 
seconde de kans om te antwoorden en het probleem te bespreken, l. gooide de hoorn op 
de haak.
 Onder leiding van l. lieten huisartsen de verhuurder van het winkelcentrum het ge-
wraakte bord verwijderen. Hetzelfde wilden deze artsen ook bij het parkeergebouw laten 
doen; echter, de heer de jongh, van de parkeergebouwen, polste mij eerst of ik achter dit 
besluit stond. Hierdoor kwam ik achter de oncollegiale plannen van deze hulpverleners. 
Ik ontkende en de jongh liet het naambord op zijn plaats staan. Tot grote teleurstelling 
van de huisartsen.
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Toestemming voor gebruik naambordje in parkeergarage. (Bron: privéarchief)

 Het dreigement om de inspectie erbij te halen, voerde men alsnog uit. Bijlmerhuis-
artsen dienden in 1985 een klacht in bij de Geneeskundige Inspectie van de Volksgezond-
heid te Haarlem. Hun klacht: ik zou mij zonder hun goedkeuring hebben gevestigd, ik 
zou geen waarnemer hebben en ik zou bezig zijn patiënten te werven via openbare acti-
viteiten. Inspecteur l. Bienfait nodigde me uit.
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Uitnodiging voor gesprek met inspecteur Bienfait. (Bron: privéarchief)

 Inspecteur Bienfait liet mij bij een kopje koffie en een koekje in Haarlem weten dat 
dokter l. ontzettend boos op mij was en mijn praktijk als illegaal beschouwde. Maar, 
stelde hij mij gerust, wees wat terughoudend met je reclames, en vertelde mij een anek-
dote van een huisarts die met een stethoscoop om zijn hals op de rand van een zwemband 
zit. “Kijk”, zei hij, “laat het niet zo ver komen.” Wij beiden schaterden zo van het lachen, dat 
ik amper uit mijn woorden kon komen bij het afscheid nemen. de mogelijkheden waren 
me duidelijk en het bordje in moskee Taibah bleef zonder verder probleem rustig op zijn 
plaats.
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Met mijn snor en Indiase uiterlijk (Hindostaan) had ik een grote aantrekkingskracht op de bewoners 

van de Bhagwan-commune. (René Zwaap, De Nieuwe Bijlmer, 7 maart 1985)

 1.2.5 Tegenwerking 1986: waarnemingsboycot
 de praktijk groeide boven verwachting snel. Het eerste jaar schreven veel Surina-
mers van diverse etnische achtergronden, antillianen, Ghanezen en enkele tientallen 
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witte Nederlanders zich in. Ook de in amsterdam-Zuidoost wonende jehova’s Getuigen 
en daarnaast de meeste sannyasins (leden) van de Bhagwan-commune registreerden zich 
massaal bij mij in de praktijk. Bhagwan Shree Rajneesh, ook wel bekend als Osho, was 
een charismatische Indiër. Hij wist hele hordes westerlingen te enthousiasmeren. In de 
genotzoekende Bhagwanbeweging stonden zorgeloos vrijen, dansen en zingen centraal. 
Het werkte in de jaren zeventig en tachtig als een magneet op spirituele zoekers. (lucker-
hof, 2019)

  Maroesja Perizonius werd lid van de Bhagwan-commune. (Het Parool, 13-12-2004)

 door de snelle groei had ik in twee jaar tijd een normpraktijk. al die tijd moest ik ech-
ter dagelijks 24 uur, 365 dagen per jaar, noodgedwongen alleen werken zonder vakanties. 
Om te kunnen ontspannen, kon ik de amstelveense huisartsen enkele weekeinden laten 
waarnemen. Met medeweten van de aHV en de Inspectie voor de Gezondheidszorg boy-
cotten alle huisartsen in Zuidoost mij twintig maanden lang voor waarnemingen van 
elkaars praktijk in de avonduren en in het weekend. de huisartsengroep bij Kraaiennest, 
op een steenworp afstand van mijn praktijk, bestaande uit de collega’s j. Kats, mw. W. v.d. 
lee-Baarda en j.G. Rey, weigerde mijn verzoek voor deelname in hun waarnemingsrege-
ling te honoreren:
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Afwijzing van mijn verzoek tot deelname in waarnemingsgroep. (Bron: privéarchief)

 Pas toen ik op de lokale radio uitspraken deed over hoe andere huisartsen mij boy-
cotten, werd ik enkele maanden later door dokter j. Witzand gebeld om mee te doen met 
zijn waarneemgroep onder voorzitterschap van dokter jelle G. Wiersma.
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Waarnemingsovereenkomst. (Bron: privéarchief)

 In deze groep zaten verder de collega’s Henk Bond, en Roland Braam. Nadat Witzand 
over de waarneming in conflict raakte met Henk Bond, trok de laatste zich terug uit de 
groep (zie ook 5.1).

 1.3 Medische zorg in de Bijlmer onder de maat: casus babysterfte
 de ongelijkheid in gezondheid begint voor niet-witte Bijlmervrouwen al bij de 
zwangerschap. Honger en stress voor de geboorte veroorzaken later meer suiker-, hart- 
en vaatziekten onder de volwassenen en ook voor de kinderen kan het funest zijn:
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‘Kinderen van moeders die in armoede leven, worden vaker te klein geboren en overlijden vaker 
in het eerste levensjaar. Ze groeien slechter, doen het minder goed op school en zijn minder ge-
zond, als ze niet al in het eerste levensjaar zijn overleden. De negatieve effecten van opgroeien 
in armoede zijn groot en universeel, of het nu gaat over Afrika, Amerika of Nederland,’ al-
dus Tessa Roseboom, hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid aan de Universiteit van  
Amsterdam. (Het Parool, 11 juli 2020) 

 anke Posthumus (erasmus MC) en collega’s bestudeerden 1,5 miljoen eenling-
zwangerschappen die in de periode 2000-2008 werden geregistreerd in de Perinatale Re-
gistratie Nederland. (Fleuren, 2016) de onderzoekers trokken stevige conclusies: ‘Vrouw-
en van niet-westerse afkomst die in Nederland bevallen, krijgen minder verloskundige interventies 
dan vrouwen van Nederlandse afkomst.’ Bij deze niet-witte vrouwen werden bevallingen sig-
nificant minder vaak ingeleid en bij stuitbevallingen kregen zij minder vaak een primaire 
keizersnede. Het baarde de onderzoekers zorgen ‘dat niet-westerse afkomst van de moeder 
en voor sommige interventies ook een lage sociaal-economische status’, gerelateerd waren aan 
minder interventies. (Fleuren, 2016)

 Vrouwen in de Bijlmer uitten in 2006 hun ongenoegen over de inadequate perinatale zorg op een 

voorlichtingsbijeenkomst van de GGD en een Ghanese belangenorganisatie. 

(Het Parool, 2 juni 2006, foto: Elsbeth Tijssen).
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 1.3.1 Zwangerschap en bevalling
 Niet-witte vrouwen kiezen vaker voor een poliklinische bevalling dan voor een thuis-
bevalling in vergelijking met autochtone zwangeren. Het gaat hierbij om zwangeren die 
vóór de baring niet om medische redenen naar de tweede lijn waren verwezen. Binnen 
deze groep zwangeren koos 75,7% van de Nederlandse zwangeren voor een thuisbe-
valling en 24,3% voor een poliklinische bevalling. Zwangeren van alle andere etnische 
groepen kozen veel vaker voor een poliklinische bevalling dan voor een thuisbevalling. 
Na de Nederlandse zwangeren kozen andere europese zwangeren en aziatische zwan-
geren het vaakst voor een thuisbevalling, respectievelijk 40,9 en 36,2%. Hindostaanse 
zwangeren kozen het minst vaak voor een thuisbevalling, slechts 20,8%. (anthony e.a., 
2008).

 de zwangeren van niet-Nederlandse afkomst verwachten een kwalitatief betere zorg 
te krijgen in het ziekenhuis, van de ‘hulpverlener’ in een witte jas. Zij kiezen voor het 
ziekenhuis omdat zij veilig willen bevallen. Het capaciteitsprobleem in amsterdam-Zuid- 
oost zorgde ervoor dat de praktijk anders was. de beroepsgroep was hiervan op de 
hoogte, maar anticipeerde hierop onvoldoende. Ten gevolge van de ondermaatse zorg 
liepen patiënten uit mijn praktijk ook in het ziekenhuis grote risico’s rond de geboorte. In 
2012 lukte het mij dit op grote schaal in beeld te brengen met het boek Hoogste babysterfte 
van Nederland. Wanneer ik niet zo tegengewerkt was, had ik dat ook al twintig jaar eerder 
kunnen doen. Veel van de informatie in dit hoofdstuk komt uit die publicatie (zie met 
name 1.3.4). Opmerkelijk was dat na mijn publicatie de babysterfte in Nederland sig-
nificant begon te dalen. In 2015 was deze op het laagste punt, sindsdien weer wat hoger 
en recente cijfers geven aan dat de ingezette daling inderdaad stagneert. (Paauw 2020;  
Broersen 2018) de coronacrisis toonde in 2021 aan dat de gezondheidskloof in het alge-
meen nog altijd aanwezig en groot is. (Stoffelen, 2021)

 Te late overdracht door slechte risico-inschatting
 Sinds de jaren tachtig, toen bekend werd dat de babysterfte in Nederland steeg, heb-
ben veel wetenschappers hier onderzoek naar gedaan. doeltreffende maatregelen bleven 
echter uit. Begin 2009 zei onderzoeker Simone Buitendijk van TNO dat naar de exacte 
oorzaken van de hoge babysterfte nog meer onderzoek moet worden gedaan. (effting, 
2009) dit terwijl reeds begin 2001 een onderzoek van het erasmus MC, dat de dood van 
1600 baby’s in negen europese regio’s in 1997 in kaart bracht (van wie 330 in Nederland), 
liet zien dat een kwart van het aantal sterfgevallen van baby’s die vlak voor of direct 
na de geboorte overlijden, wellicht te voorkomen was als de zorg volgens de bestaande 
richtlijnen zou zijn uitgevoerd. Zo riepen hulpverleners veel te laat een gynaecoloog op 
of controleerden ze tijdens de zwangerschap in onvoldoende mate de groei van het kind.
[26]
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 Onderzoekers van het erasmus MC, onder wie prof. Gouke Bonsel en prof. eric 
Steegers, kwamen in juli 2010 tot de conclusie dat een van de belangrijkste verklaringen 
van de hoge babysterfte in Nederland is dat zo’n 25 procent van de risicozwangerschap-
pen van tevoren niet herkend wordt. (effting, 2010) Volgens hen is de oorzaak hiervan 
niet dat professionals hun werk niet goed doen, maar dat de zorg in Nederland niet ade-
quaat georganiseerd is. de Nederlandse babysterfte is anderhalf keer zo hoog als die in 
Vlaanderen, een regio die in veel opzichten vergelijkbaar is met Nederland. ‘Als je de 
Vlaamse prestaties projecteert op Nederland, zouden er per jaar 550 baby’s minder sterven’, stelde 
Bonsel, ‘Niet 1.700 maar 1.150’. (Ibid.)

 Te weinig verloskundigen en kraamverzorgenden
 de achterstandswijken in het stadsdeel amsterdam-Zuidoost (de Bijlmer, Venserpol-
der) hadden duidelijk te lijden onder de gebrekkige en ondermaatse verloskundige zorg 
in de buurten en in hoofdstedelijke ziekenhuizen (o.a. aMC). de eerste lijn functioneerde 
jaren op halve kracht, waardoor vrouwen massaal naar het ziekenhuis gingen tijdens 
hun zwangerschap en bevalling. Voor het aMC in Zuidoost vormde deze ontwikkeling 
een groot probleem. Begin 2001 noemde Marian van Huis, voorzitter van de KNOV, het 
tekort aan verloskundigen zo dramatisch dat er nog meer nieuwe opleidingsplaatsen 
bij moesten komen dan minister Borst (Volksgezondheid) al had toegezegd. Het aantal 
opleidingsplaatsen was net uitgebreid van 120 naar 160, maar dat was bij lange na niet 
genoeg volgens Van Huis. Zij vond het, gezien de grote tekorten, noodzakelijk dat de 
opleidingscapaciteit naar 240 zou gaan.[27]

 Reactie vanuit de politiek
 Midden 1999 sprak het ministerie van Volksgezondheid met de organisatie van ver-
loskundigen af dat buitenlandse of in het buitenland opgeleide verloskundigen in de 
tekorten moesten voorzien die in deze sector waren ontstaan. Vooral in amsterdam was 
een tekort aan verloskundigen.[28] In amsterdam besloten enkele verloskundigen om op 
31 december 1999 enkele uren in staking te gaan als protest tegen de enorme stijging van 
de werkdruk ten gevolge van het chronisch tekort aan vroedvrouwen, de voortgaande 
uitbreiding van het takenpakket en een achtergebleven honorering. (de By, 1999) Minis-
ter Borst zegde de op het Binnenhof protesterende verloskundigen toe dat per 1 septem-
ber het aantal opleidingsplaatsen zou worden uitgebreid van 120 naar 160.[29]

 1.3.2 Ervaringen van verloskundigen in Zuidoost
 Het tekort aan verloskundigen was vooral in achterstandswijken merkbaar. amster-
dam-Zuidoost is zo’n wijk. Tussen 1985 en 2004 bevielen door dit tekort jaarlijks enkele 
zwangeren uit mijn praktijk zonder de hulp van een verloskundige. Ze bevielen in de 
galerij, lift, langs de straat of in de auto. Soms haalden deze feiten de media. In 2002 be-
richtte een lokaal blad over zo’n gebeurtenis onder de kop Valpartij blijkt bevalling te zijn:
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‘Agenten en ambulancepersoneel rukten vrijdag uit om een vrouw te helpen die gevallen zou 
zijn in de flat Geldershoofd[Bijlmer, NM]. De agenten die het eerst aanwezig waren, beseften 
al snel dat het hier ging om spraakverwarring. De vrouw was namelijk niet gevallen maar 
bevallen van een dochter. Nadat de agenten het kind hadden gecontroleerd op kleur, ademha-
ling en huilen, arriveerde de ambulance en konden moeder en kind naar een ziekenhuis worden 
gebracht.’[30]

 Begin september 2000 berichtte Otto Bleker (gynaecoloog aMC) in het vaktijdschrift 
Medisch Contact dat van de 200.000 in Nederland geboren kinderen, bij de helft de ge-
boorte nog steeds onder verantwoordelijkheid van de eerste lijn plaatsvindt en dat van 
die 200.000 nog steeds 30 procent thuis wordt geboren (Bleker, 2000). Hij constateerde 
dat er een belangrijk tekort was in het aantal zorgverleners en dat dat tekort zal bij niet 
voldoende gewijzigd beleid drastisch zal toenemen. Ook de verloskundigen hadden 
zich aanzienlijk vergist in de omvang en de snelheid van de nieuwe ontwikkelingen, 
die vooral kleine verloskundige maatschappen troffen. door het verdwijnen van kleinere 
ziekenhuizen werd de afstand tot het ziekenhuis groter (Bleker, e.a., 1998).
 In de Bijlmer moesten twee en soms drie verloskundigen circa 1000 bevallingen per 
jaar doen. Geregeld kregen barende vrouwen te laat verloskundige hulp. de meeste 
zwangeren uit mijn praktijk bevielen in het ziekenhuis, poliklinisch of klinisch. Voor 
hen waren de perinatale risico’s bij een thuisbevalling groter dan bij vrouwen uit andere 
stadsdelen. dit was het gevolg van de, sinds decennia bestaande, onderbezetting in de 
eerste lijn. de verloskundigen in Zuidoost hadden daarnaast geregeld te maken met lo-
gistieke problemen, zoals een barende vrouw op 8-hoog terwijl de lift niet werkte. Na 
17:00 uur kwamen verloskundigen om veiligheidsredenen vaak niet op huisbezoek. In 
de jaren negentig was er in de amsterdamse stadsdelen Zuidoost en Noord sprake van 
een structureel kwaliteitsverlies van de eerste- en tweedelijns verloskundige zorg door 
het tekort aan verloskundigen. enkele verloskundigen uit deze stadsdelen stopten hun 
werkzaamheden zonder de huisartsen en inwoners te informeren. Opvolgers waren niet 
te vinden. Bovendien kampten de ziekenhuizen met capaciteitsproblemen. In de zieken-
huizen was de werkdruk niet minder groot, merkten de verloskundigen. Medio 1999 be-
richtte Het Parool dat voor verloskundige Wilma van Keijsteren, ruim zes jaar werkzaam 
in amsterdam-Zuidoost, de problemen in 1995 waren begonnen:

‘Voor iemand die in het ziekenhuis moet bevallen, moet je soms vier, vijf ziekenhuizen bellen 
voordat je een plek hebt gevonden. Daar komt het tekort aan kraamverzorgenden nog bij. Bijna 
niemand heeft meer de hele dag kraamzorg. Daardoor ontstaan complicaties, bijvoorbeeld met 
borstvoeding. Die problemen zijn voor ons.’ (Bast, 1999)
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 Relaas van een vroedvrouw in Zuidoost
 In 2009 is de vergoeding voor verloskundigen in achterstandswijken 23 procent 
omhoog gegaan. Het geld was nodig omdat verloskundigen in die wijken meer zorg 
moeten verlenen aan vrouwen die bevallen en meer kosten maken door onveilige om-
standigheden in deze buurten. Verloskundigen hebben veel meer werk bij bevallingen. 
In achterstandswijken is vaker sprake van meer complicaties bij geboorten. door deze 
omstandigheden zijn verloskundigen in een achterstandswijk gemiddeld per bevalling 
ongeveer 20 procent meer tijd kwijt, stelde de KNOV.[31]
 een schrijnend voorbeeld van het leven van een verloskundige in een achterstands-
wijk in amsterdam is dat van Henna Playfair, van Surinaamse afkomst. Zij werd begin 
2008 door Het Parool geïnterviewd. Ik citeer hier enkele indrukken waarover zij vertelde 
en die door anderen in deze studie ook beschreven zijn.

‘Vorige week kwam er een Afrikaanse vrouw de praktijk binnen. Ze was overvallen in het 
winkelcentrum en daarna in haar zwangere buik geschopt. Of ik even wilde kijken. Ze sprak 
geen woord Nederlands, dus voor je weet wat ze bedoelt ben je een half uur verder.’ Al twaalf 
jaar is Henna Playfair werkzaam als verloskundige in de Bijlmer. In wijken als deze hebben 
verloskundigen het moeilijk: de onveiligheid en de hoge werkdruk spelen hen parten. Toch 
krijgen ze even veel betaald als hun collega’s in minder problematische wijken. Een ochtend uit 
het leven van Playfair. Het is nog vroeg als Playfair in haar donkergroene stationcar stapt. Ze 
heeft het druk, ze moet deze ochtend acht kraamvisites afleggen bij pas bevallen moeders. ‘Dit 
is een echte dramaflat, ‘s nachts zijn er berovingen, dan wil je hier echt niet lopen. ‘Playfair 
manoeuvreert haar auto langs Kleiburg, een vervallen flat waar het vuilnis over het bruine gras 
voor de deuren zwerft. De grauwe muren zijn beklad met graffiti. ‘Voor mijn eigen veiligheid 
weet ik precies waar ik hier mijn auto moet neerzetten en hoe ik moet rijden. Lopen brengt  
‘s nachts te veel risico’s met zich mee.’ Playfair loopt kordaat op een Ghanese vrouw af die weife- 
lend haar voordeur opent - ‘Who are you?’ Verkleurde gordijnen houden het zonlicht tegen in 
de piepkleine woning. Een roestig wasrekje verspert het halletje en achter een deur is te zien hoe 
een hoop was en oud speelgoed een complete kamer bezetten. ‘Zo krijg je dus wiegendood, 
dat dekbed moet uit de wieg’, spreekt Playfair de vrouw streng toe, terwijl ze een baby’tje uit 
het met dekens overladen bedje tilt. Vragend kijkt de Ghanese vrouw haar aan. Ze spreekt geen 
Nederlands, en even later blijkt dat ze niet de moeder is van het vijf dagen oude kindje. Een 
tante, een kennis misschien. Playfair staat even later buiten, rijdt langs een braakliggend ter-
rein waar omwonenden oude kasten en bankstellen hebben gedumpt. ‘Vrijdag was een vrouw 
bevallen, vertelde ze ineens dat ze thuis al drie maanden geen elektriciteit, licht of warm water 
meer had. Hoe kun je zo’n meisje naar huis sturen? Ik heb heel de middag geprobeerd de Nuon 
te bellen. Ik ben hier niet alleen verloskundige, maar tegelijkertijd onderwijzeres en maatschap-
pelijk werkster.’ Na een doorsneedag als deze is Playfair blij als ze naar huis rijdt. ‘In de Bijlmer 
zou ik niet kunnen wonen. Dan zou ik geen afstand kunnen nemen van de ellende’, aldus 
Playfair.’ (Cohen, 2008, nadruk NM)
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 1.3.3 Geen ic-bedden voor baby’s
 In september 2003 bood onderzoeksinstituut NIVel een rapport aan de Tweede 
Kamer aan in verband met capaciteitsproblemen die zich onder meer voordeden bij 
complicaties bij bevallingen. In het rapport kwamen medisch specialisten aan het woord 
die meenden dat ze patiënten wegens capaciteitsproblemen regelmatig niet die acute 
hulp konden bieden die ze nodig hadden. Noodgedwongen moesten die naar een an-
der ziekenhuis of een andere afdeling worden overgeplaatst. In een kwart van de onder-
zochte gevallen had dat geleid tot lichamelijke of geestelijke problemen.[32]
 Cda’er ab Klink was als minister van Volksgezondheid in het kabinet-Balkenende IV 
van plan in 2011 24 miljoen euro uit te trekken voor het terugdringen van de babysterfte 
en het jaar daarna 38 miljoen. Klink nam hiermee de aanbeveling over van de commissie 
die hij instelde. deze commissie adviseerde hem begin januari 2010 om te werken aan een 
halvering van de babysterfte. (Baltesen, 2010) In september 2010 zeiden de verenigingen 
van gynaecologen (NVOG) en verloskundigen (KNOV) dat het doel van het kabinet om 
de vermijdbare sterfte bij baby’s binnen vijf jaar te halveren van 400 tot 200 baby’s per jaar 
niet haalbaar was. Bestuurslid jan van lith van de NVOG en hoogleraar Verloskunde bij 
het leids Universitair Medisch Centrum noemde de beslissing van Klink ‘teleurstellend’. 
Beide organisaties (NVOG en KNOV) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
hadden berekend dat ruim een kwart miljard euro nodig is om de doelstelling te bereiken: 
ongeveer het tienvoudige. Met dat geld zou er 24 uur per dag binnen 15 minuten zorg 
beschikbaar zijn in ziekenhuizen als er zich onverwacht moeilijkheden voordoen bij be-
vallingen. dat kon alleen als er ruwweg 2000 extra verpleegkundigen en gynaecologen bij 
zouden komen. (Baltesen, 2010)
 Kinderarts-neonatoloog louis Kollée, tot juni 2008 hoogleraar Kindergeneeskunde 
aan het UMC St. Radboud in Nijmegen, zei in 2008 dat we rond 1960 de op een na laagste 
babysterfte in europa hadden en dat we op dat moment ergens in de middenmoot zaten. 
(lucas, 2008). dit had een structurele grondslag in een tekort aan geld, personeel en mid-
delen. Tien gynaecologen, onder wie Van eyck, stelden in het Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde dat ziekenhuizen te weinig plaats hebben voor zieke zwangeren en vrouwen 
met een ernstig bedreigde zwangerschap. Zij schreven hierover dat in 2006 312 zwangere 
vrouwen in een penibele situatie werden overgeplaatst naar zogeheten perinatologische 
centra buiten de eigen regio, wegens plaatsgebrek. Ze berichtten dat in zeven gevallen de 
zwangere vrouw naar het buitenland (vaak België) moest uitwijken. Iedere overplaatsing 
is volgens Van eyck en zijn collega’s heel schrijnend en onveilig. Het ging om zieke vrou-
wen met bijvoorbeeld een zwangerschapsvergiftiging of zwangeren met een dreigende 
vroeggeboorte. (2008; 152: 2121-5) In mijn praktijk in Zuidoost hadden mijn patiënten hier 
geregeld mee te maken. de volgende casus is slechts een onder vele.
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 Casus
 een 25-jarige afro-Ghanese vrouw die voor de eerste keer zou bevallen, werd in au-
gustus 2002 aangemeld bij het aMC om te bevallen. de controles van deze zwanger- 
schap vonden vanaf week 12 plaats bij de Verloskundigenpraktijk Kraaiennest Bijlmer-
meer. Patiënte werd bij 40 weken wegens niet vorderende ontsluiting verwezen naar de 
poli verloskunde van het aMC. Zij had weeën en een ontsluiting van 1 cm. Zij kreeg koorts 
en de hartslag van de baby was suboptimaal. Na de bevalling zou de baby opgenomen 
moeten worden op de afdeling Neonatologie. er was echter geen plaats op deze afdeling 
en patiënte werd tijdens de baring overgeplaatst naar een ziekenhuis in Zaandam.

 Capaciteitsproblemen: te weinig bedden
 door een chronisch capaciteitstekort werden kwetsbare kinderen naar andere centra 
in andere steden vervoerd met alle mogelijke gevolgen van dien. Tijdens de zwanger-
schap was er vaak sprake van bijkomende problemen, zoals groeivertraging of pre- 
eclampsie (een zwangerschapscomplicatie gekenmerkt door een combinatie van te hoge 
bloeddruk en eiwitverlies via de urine). Te vroeg geboren kinderen (< 32 weken en (of) 
< 1500 gram) worden opgenomen op een neonatale intensive-careafdeling (NICU) om 
de overlevingskansen te vergroten. deze kinderen worden over het algemeen rond de 
uitgerekende datum naar huis ontslagen. Het komt regelmatig voor dat kinderen uit de  
Bijlmer wegens plaatsgebrek voor intensieve zorg naar een ander perinatologisch cen-
trum worden vervoerd. Zij hadden een verhoogd risico op een ongunstige uitkomst om-
dat transport van een pasgeboren op zichzelf al een risicofactor is. (Kollée, 1998)
 Sinds jaar en dag wisten artsen en politici dat voor enkele honderden pasgeborenen 
geen opname op een NICU mogelijk was en dat voor meer dan 800 pasgeborenen geen 
NICU-opname in de eigen regio mogelijk was. (Van eyck e.a., 2008) In 2001 werd bekend 
dat de Gezondheidsraad in april 2000 constateerde dat er 311 ic-couveuses nodig waren, 
154 meer dan er toen beschikbaar waren. Na de aangekondigde uitbreiding resteerde 
een ‘tekort’ van 109.[33] Minister Borst (Volksgezondheid) schreef in 2001 aan de Tweede 
Kamer dat het aantal intensivecareplaatsen voor pasgeborenen en kinderen sterk zou 
worden uitgebreid. Op de afdelingen neonatologie zouden 39 extra bedden komen, op 
de kinder-ic’s 31. (de Visser, 2001). de acht afdelingen kindergeneeskunde in Nederland 
hadden echter niets gehoord van de uitbreiding van in totaal 70 ic-bedden voor jonge 
kinderen, zoals minister Borst aankondigde. Uit onderzoek bleek eind 2007 dat elk jaar 
in Nederland zo’n 200.000 baby’s geboren werden. Van hen komen er 4000 terecht in 
één van de tien NICU’s die ons land op dat moment rijk was. daar lagen onder anderen 
baby’s die te vroeg zijn geboren, een laag geboortegewicht en/of voedingsproblemen 
hadden.[34]
 een studie uit 2001 liet zien dat vooral de niet-witte bewoners de druk op het verlos-
kundig systeem onevenredig vergrootten. door het ontbreken van ic-verpleegkundigen 
stonden in alle academische ziekenhuizen veel ic-bedden leeg. In het amsterdamse aMC 
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ging het om de helft van de 14 bedden, in het VU-ziekenhuis, eveneens in amsterdam, 
om één van de zeven. In de Randstad zijn volgens deze ziekenhuizen ic-verpleegkundi-
gen met een kinderaantekening zo goed als niet beschikbaar. (de Visser, 2001) Ook de 
inspectie bleek weinig personeel te hebben om onder meer deze zaken te onderzoeken. 
(de Visser, 2001) Uit onderzoek bleek verder dat ernstig zieke kinderen begin deze eeuw 
steeds vaker naar Belgische en duitse ziekenhuizen werden vervoerd, omdat er op Ne-
derlandse ic’s geen plek was. alleen al in het Universitair Ziekenhuis antwerpen kwam 
een kwart van de kinderen op de ic uit Nederland. Op de ic van het academisch Zieken-
huis in Keulen nam het aantal jonge Nederlandse patiënten volgens een woordvoerder 
eveneens toe. Van der Meché, voorzitter van de landelijke werkgroep perinatologie en 
kinder-intensive care, sprak van een pingpongbeleid: iedereen wacht af, niemand voelt 
zich verantwoordelijk. (de Visser, 2002)
 de Rotterdamse neonatoloog Hans van Goudoever (sinds 2010 werkzaam bij amster-
dam UMC, locatie VUmc) vroeg zich af hoe deze situatie in een land als Nederland kan 
bestaan:

‘Jaarlijks moeten we duizend pasgeborenen opnemen, maar hebben slechts plaats voor 550 tot 
600 opnames. We moeten ruim een derde van alle kinderen dus transporteren naar centra el-
ders in Nederland of België. De ellende is nu dat er soms vijf, zes transporten op een dag zijn.
[..] Vooral bij zieke en veel te vroeg geboren meerlingen voor wie in Rotterdam geen plaats is, 
kunnen zich akelige situaties voordoen. Moeder ligt hier met een zwangerschapsvergiftiging, 
Pietje ligt in Antwerpen, Marietje in Amsterdam en Jantje in Groningen. Probeer je die ou-
ders voor te stellen. Het is ook heel slecht voor de binding tussen moeder en kinderen, en dat is 
bij vroeggeborenen al een probleem. Die omstandigheden mogen en kunnen niet in ons land. 
Zoiets mag eigenlijk niet gebeuren.’ (Van der Zalm, 2003)

 De situatie in Amsterdam
 Het personeels- en/of beddentekort op de NICU-afdelingen in amsterdam was ge-
durende enkele jaren duidelijk te merken voor de baby’s uit mijn praktijk. Moeder en/
of kind moesten dan naar andere verre regio’s en steden. Hierdoor liepen vele kwetsbare 
kleintjes onnodige gezondheidsrisico’s. In amsterdam was reeds in de jaren negentig 
een ernstig gebrek aan personeel en neonatale ic-bedden. de verantwoordelijken in de 
politiek en de zorg kwamen niet met adequate oplossingen. Ondertussen bleek het aMC 
in alle stilte de informatie over een capaciteitsvraagstuk voor zichzelf te houden. de  
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) schreef al in 2000 in een alarme-
rend rapport dat door het tekort aan ic-bedden kinderen waren overleden. de inspectie 
bleek toen niet in staat te zijn een onderzoek te verrichten. Ook een brandbrief van NVK-
voorzitter R. de Groot, begin 2001, leidde niet tot actie. de NVK kreeg zelfs geen ant-
woord van de inspectie. (de Visser, 2001)
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 Casus 1
 In maart 1999 werd een 18-jarige afro-Surinaamse vrouw in verband met een vroeg- 
tijdige bevalling bij een zwangerschapsduur van 30 4/7 week opgenomen in het aMC. 
Het was haar tweede bevalling, twee jaar eerder was ze spontaan vaginaal bevallen bij 
een zwangerschapsduur van 36 weken van een dochter van 2500 gram.
 Wegens plaatsgebrek in het aMC werd patiënte overgeplaatst naar het academisch 
Ziekenhuis Groningen. Na vier dagen werd zij teruggeplaatst naar het aMC. de beval-
ling begon na een zwangerschapsduur van 33 weken. Ze had toen 5 cm ontsluiting. We-
gens gebrek aan ruimte op de verloskamers en de couveuseafdeling werd zij vervolgens 
weer overgeplaatst, deze keer naar het VU-ziekenhuis. Binnen enkele uren na opname 
werd spontaan een meisje geboren met een geboortegewicht van 1980 gram.
 apgarscores na 1 en 5 minuten waren respectievelijk 9 en 10 (dat is een normale score). 
Het kind werd op de afdeling Neonatologie opgenomen. Na een dag moesten moeder en 
kind wegens plaatsgebrek naar een ander ziekenhuis verhuizen. de premature dochter 
werd overgeplaatst naar het Ziekenhuis Gooi-Noord in laren.

 Casus 2
 In 1999 was patiënte voor de vierde maal zwanger. Vanaf 12 weken zwangerschap 
was ze onder controle op de poli verloskunde van het aMC. de uitgerekende datum 
was 6 mei 2000. Begin maart 2000 volgde een opname in het aMC wegens een dreigende 
vroegtijdige bevalling na een zwangerschapsduur van 31 4/7 week. een dag later werd 
de patiënte naar het Medisch Centrum alkmaar (MCa) overgeplaatst wegens plaatsge-
brek op de afdeling Neonatologie (geen couveuse beschikbaar). Na aankomst in MCa 
beviel patiënte binnen een uur van een dochter van 1520 gram. Haar apgarscores bedroe-
gen 7 en 9 na respectievelijk 5 en 10 minuten. de placenta had een gewicht van 500 gram. 
de baby verbleef vijf dagen op de couveuseafdeling en werd behandeld in verband met 
een dreigend zuurstoftekort, geelzucht en lage bloedsuikers. Vervolgens werden moeder 
en kind opnieuw overgeplaatst, deze keer naar het OlVG in amsterdam. Moeder ging 
naar de kraamafdeling en haar baby verbleef ruim drie weken op de couveuseafdeling 
van het OlVG. Moeder mocht na drie dagen naar huis.

 Casussen 3 & 4
 Zelfs Rotterdam was een optie als het ging om het wegens plaatsgebrek doorsturen 
van acute patiënten. In het voorjaar van 2001 kreeg ik hier twee keer mee te maken, een-
maal voor een vrouw met acute vaginale bloedingen en een keer voor een meisje van elf 
maanden met een abces:
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Patiënte kon in Amsterdam niet terecht en werd dan maar naar Rotterdam overgebracht. 

(Bron: privéarchief)
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Na chirurgische drainage van het abces knapte dit meisje, dat met spoed naar Rotterdam was 

gebracht wegens het gebrek aan bedden in Amsterdam, snel op en kon weer met haar ouders mee 

naar huis. (Bron: privéarchief)



88 | RaCISMe IN de BIjlMeR |

 1.3.4 Kamervragen over hoogste babysterfte van Nederland in de Bijlmer
 Het selectieve verloskundig beleid en het uitblijven van adequate maatregelen nadat 
onderzoekers van de Universiteit van amsterdam, j.P.R. doornbos en H.j. Nordbeck, in 
1985 al hun bevindingen openbaarden, droegen mede bij aan de hoge perinatale sterfte in 
Nederland. de onderzoekers presenteerden hun proefschrift onder grote belangstelling 
van medici en het publiek.[35] (zie ook: doornbos, e.a., 1985; Makdoembaks, 2012: 8, 180) 
In 2015 bevestigden medisch specialisten van het academisch Medisch Centrum (aMC) 
en mijn praktijkgegevens dat de babysterfte in de Bijlmer ruim driemaal hoger was dan 
in amsterdam-Zuid.
 Naar aanleiding van het verschijnen van dat proefschrift interviewde Noraly Beyer 
mij namens het NOS Journaal. Ik moest haar tekst en uitleg geven en deed daarbij mijn 
opvattingen uit de doeken: dat de hoge morbiditeit en sterfte rond zwangerschap en be-
valling in de Bijlmer vooral een structurele oorzaak hadden, dat dit al jaren eerder vast-
gesteld was, dat beleidsmakers en artsen dit zouden aanpakken, maar dat de schrijvers 
van het proefschrift aantoonden dat de situatie alleen maar erger was geworden.
Het gevolg van dit item in het achtuurjournaal was dat de niet-witte bewoners van de 
Bijlmer in amsterdam-Zuidoost nationaal aandacht kregen van diverse organisaties, 
deskundigen en de Nederlandse Staat. jaren later werd dit eerste media-optreden door 
de witte huisarts jan dijk tegen mij gebruikt in een tuchtzaak van de witte huisarts Henk 
Bond die meende dat ik hem racistisch vond. Weer jaren later, inmiddels de nieuwe eeuw, 
kwamen er Kamervragen over dit onderwerp naar aanleiding van vergelijkbare europese 
onderzoeken. Op vergelijkbare wijze kaartte ik, wanneer ik een misstand tegenkwam, 
deze publiekelijk aan om een zo groot mogelijke kans op verandering teweeg te brengen.
 In 2012 publiceerde ik een onderzoek naar de zwangerschapsuitkomst van 526 vrou-
wen met gewenste zwangerschappen met een zwangerschapsduur van 22 weken of 
langer in de periode 1985-2003. er waren 24 gevallen van babysterfte (babysterfte van 
gemiddeld 45,63‰ per jaar). deze betroffen antillianen, arubanen, Surinamers, Gha-
nezen en Indiërs uit mijn ruim 2000 zielen tellende praktijk. dit was ruim negen keer 
zo hoog als in het rijkere stadsdeel Zuideramstel en meer dan vier keer zo hoog als het 
landelijk gemiddelde babysterftecijfer. (Makdoembaks, 2012: 9)
 dit was aanleiding voor het Tweede Kamerlid Khadija arib (sociologe; in Rotterdam 
deed arib vakantiewerk in “een enorme wasserette waar al het materiaal van ziekenhuizen 
werd gereinigd. De lakens zaten onder de ontlasting en bloed. Ze werkten zonder bescherming.” 
(Vuijsje, september 2020)) om de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, edith 
Schippers, een paar dringende vragen te stellen. In tegenstelling tot haar collega’s had dit 
Kamerlid wel het lef om voor de arme niet-witte vrouwen op te komen. deze invoelende 
politica werd later door dezelfde Kamer tot twee kaar toe gekozen tot voorzitter. ‘Voor 
de tweede termijn in 2017 kreeg arib 111 van de in totaal 141 aanwezige afgevaardigden 
achter zich.’[36]
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 al jaren ondergaan Bijlmerbewoners een ondermaatse zorg. dit was ook de reden 
voor mij om systematisch aan de bel te trekken. Wat betreft de hoge babysterfte trad ik 
regelmatig in overleg met de afdeling Verloskunde en gynaecologie van het aMC, met 
prof. dr. Otto Bleker en later met prof. dr. j. Post. Maar het zette allemaal geen zoden aan 
de dijk.
 Pas met de europese Peristat-studies werden Nederlandse artsen gedwongen met de 
billen bloot te gaan. Resultaten uit het Peristat-II-onderzoek lieten zien dat Nederland 
met 10,0 per 1000 geborenen (op Frankrijk en letland na, met respectievelijk 10,9 en 10,5) 
de hoogste babysterfte vanaf 22 weken zwangerschapsduur heeft (Mohangoo, e.a., 2008; 
Makdoembaks, 2012: 8).
 In amsterdam-Zuidoost waren de cijfers nog slechter. Uit onderzoek van het aMC, 
GGd en het erasmus MC te Rotterdam uit 2011 bleek dat de babysterfte in Zuidoost vier 
keer zo hoog was als in het rijkere stadsdeel Zuideramstel, respectievelijk 21 en 5 per 
1000 geboorten. In vergelijking met de rest van Nederland was de babysterfte in Zuid-
oost ruim twee keer hoger. de hoge kans op babysterfte in Zuidoost hing volgens het 
onderzoek samen met een oververtegenwoordiging van vrouwen met verhoogde risico’s:  
Creoolse (afro) of Hindostaanse etniciteit, lage sociaal-economische status en vroegge-
boorte. (Ravelli e.a., 2011; Makdoembaks, 2012: 8)
 dit was een gegeven dat men ook al veel eerder vast had kunnen stellen. Het regis-
treren van etnische afkomst gebeurde al in de jaren 80 en 90, zoals de uitsnedes van for-
mulieren die in 1989 en 1991 werden gebruikt voor verloskundige registratie aantonen:

 

Bij punt 9 rechts werd het ‘type vrouw’ geregistreerd.
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Op de achterzijde van dit formulier uit 1989 blijkt dat ‘type vrouw’ voor etnische achtergrond stond. 

(Bron: privéarchief)

 

 
Ook in 1991 registreerde men de etnische afkomst van zwangere vrouwen via ‘type vrouw’. 

(Bron: privéarchief)

 In mijn eigen onderzoek beschreef ik aan de hand van casuïstiek hoe niet-witte vrou-
wen, het merendeel uit Suriname, Curaçao en Ghana, uit mijn huisartsenpraktijk in Zuid-
oost, onderdeel van het zorggebied van het aMC, vanuit hun perspectief de omstan-
digheden beleefden. Ik liet zien hoe de nog onderbelichte sociale en medische factoren 
– zoals tienerabortussen – in combinatie met een chlamydia-infectie in het verleden en 
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inadequate zorg en begeleiding bij zwangerschap en geboorte sterk bijdroegen aan de 
onevenredig hoge babysterfte. (Makdoembaks, 2012: 8)
 een substantieel aantal van de zwangere vrouwen in mijn praktijk woonde in Bijlmer-
Oost. Binnen Zuidoost was de babysterfte in de achterstandswijk Bijlmer-Oost het hoogst 
met 25 per 1000 geboorten. (Ravelli e.a., 2011) In mijn praktijkpopulatie veroorzaakten 
instrumentele abortussen bij jonge vrouwen, van wie sommigen een chlamydia-infectie 
hadden, anatomische veranderingen in de baarmoeder die volgens mij een negatieve in-
vloed hadden op de zwangerschapsuitkomst. abortus en infecties hielden vaak verband 
met pre-eclampsie, laag geboortegewicht en/of vroeggeboorte. (Makdoembaks, 2012: 9)

 De Kamervragen van mevrouw Arib
 Kamervragen naar aanleiding van mijn babysterfte-onderzoek in de Bijlmer: 

‘Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2011-2012
Aanhangsel van de Handelingen
Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden
2883
Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 
het bericht dat de babysterfte in de Bijlmer de hoogste is van Nederland (ingezonden 7 juni 
2012).
Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 27 juni 
2012).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de babysterfte in de Bijlmer de hoogste is van 
Nederland?1 Herinnert u zich eerdere vragen over de hogere babysterfte in drie Amsterdamse 
stadsdelen2?

Antwoord 1
Ik ben bekend met het artikel over het onderzoek van de heer Makdoembaks. In dit artikel, 
waarin het boek van de heer Makdoembaks wordt aangehaald, staat dat de babysterftecijfers 
in de Bijlmer de afgelopen decennia veel te hoog zijn. In deze wijk komen dan ook veel sociale 
en medische risicofactoren samen. Dat plaatst de zorg in deze specifieke wijk voor een enorme 
uitdaging. In het advies van de stuurgroep zwangerschap en geboorte zijn deze risicofactoren 
specifiek aan de orde geweest. Ik ben overigens blij dat de cijfers over de afgelopen jaren een 
daling in de babysterfte, ook in deze wijk, laten zien. Dit neemt niet weg dat er nog steeds hard 
gewerkt moet worden aan het verlagen van babysterfte, landelijk en op wijkniveau. Er is nog 
steeds winst te behalen.
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Vraag 2
Is het waar dat vermijdbare babysterfte onder de bewoners van de Bijlmer wordt veroorzaakt 
doordat de zorg in Amsterdamse ziekenhuizen onder de maat is? Zo ja, waar blijkt dat uit? 
Zo nee, hoe verklaart u dat het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost de hoogste babysterfte van 
Nederland kent?

Antwoord 2
Ook uit eerder onderzoek, op basis van de Perinatale Registratie Nederland, is bekend dat de 
babysterfte in het stadsdeel Zuidoost het hoogste van Amsterdam is en dat dit voornamelijk 
ligt in de sociale en medische risicofactoren. De IGZ heeft geen signalen ontvangen waaruit 
blijkt dat daarbovenop de kwaliteit van de zorgverlening in de Amsterdamse ziekenhuizen 
minder zou zijn dan elders in het land. Het veld werkt erg hard op dit moment aan het opvol-
gen van de adviezen van de stuurgroep zwangerschap en geboorte. Daarbij zijn al belangrijke 
stappen gezet. De heer Makdoembaks stelt dat artsen niet leren van hun fouten. In het geval 
van perinatale sterfte is dit zeker wel het geval. Ook de Amsterdams ziekenhuizen voeren de 
Perinatale Audit uit, waarin alle sterfte gevallen na 37 weken zwangerschap worden geaudit. 
De uitkomsten van deze audit leveren concrete verbeterpunten op voor de praktijk en worden 
lokaal ingevoerd.

Vraag 3
Hoe beoordeelt u de analyse dat diverse sociale en medische factoren, zoals tienerabortussen 
vaak in combinatie met een chlamydia-infectie in het verleden, plus inadequate zorg en begelei-
ding tijdens de zwangerschap en geboorte, bijdragen aan de hoge babysterfte onder vrouwen uit 
Suriname, de Nederlandse Antillen en Ghana? In hoeverre wordt er op dit moment aandacht 
aan deze specifieke problematiek geschonken?

Antwoord 3
De heer Makdoembaks geeft zeer relevante aanbevelingen. Zowel de ABCD studie in Amster-
dam als diverse studies in Rotterdam hebben al eerder soortgelijke aanbevelingen opgeleverd. 
Deze aanbevelingen zijn meegenomen in de adviezen van de Stuurgroep zwangerschap en 
geboorte. Het College Perinatale Zorg (CPZ) stimuleert de implementatie van deze adviezen. 
De heer Makdoembaks geeft aanbevelingen over risicoselectie die beter kan. Ik ondersteun en 
financier een project van het Erasmus MC: Healthy Pregnancy 4 All. Dit project, dat van start 
is gegaan in 14 steden waar de sterfte hoog is, bevat een nieuwe aanpak van de risicoselectie. 
Ook geeft de heer Makdoembaks aanbevelingen over de samenwerking. Alle regio’s in Neder-
land zijn zich hier bewust van en hieraan wordt gewerkt in de Verloskundige Samenwerk-
ingsverbanden. Het College Perinatale Zorg ondersteunt en adviseert de regio’s en geeft hen 
handvaten om de samenwerking te verbeteren.
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Vraag 4
Deelt u de mening dat voor deze groepen vrouwen selectieve preventiemaatregelen ten aanzien 
van preconceptiezorg geïntensiveerd dienen te worden? Zo ja, voor welke andere groepen vrou-
wen zou dit ook moeten gebeuren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4
Deze ontwikkelingen stemmen mij zeer positief en geven mij het vertrouwen dat de afname in 
de babysterfte de komende jaren verder kan worden doorgezet. Ook in wijken zoals Amsterdam 
Zuidoost.

Vraag 5
Bent u bereid specifieke maatregelen te treffen, teneinde het hoge aantal sterftegevallen rond 
de geboorte in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost te doen afnemen? Zo ja, welke? Zo nee, 
waarom niet?

Antwoord 5 
Zoals uit mijn antwoorden op voorgaande vragen blijkt neem ik mijns inziens voldoende speci-
fieke maatregelen om de babysterfte te doen afnemen, ook in Amsterdam Zuidoost.

Vraag 6
Welke zes gemeenten doen mee aan de proef die in 2011 is gestart voor de aanpak van baby-
sterfte met behulp van lokale overheden? Kunnen er al conclusies en lessen worden getrokken 
uit genoemde proef? Zo ja, welke? Zo nee, binnen welke termijn wordt de Kamer geïnformeerd 
over de uitkomsten van de proef?

Antwoord 6
Zoals reeds aangegeven nemen 14 gemeenten deel aan het project Healthy Pregnancy 4 All van 
het Erasmus MC. Dit aantal is beduidend groter dan eerst voorzien. Op basis van een analyse 
van de perinatale sterfte en morbiditeit gegevens hebben de onderzoekers overleg gevoerd met 
de colleges van B&W van diverse gemeenten over de mogelijke deelname en randvoorwaarden 
in de proef. De colleges van deze gemeenten achten de «sense of urgency» van de hogere lokale 
perinatale sterfte/morbiditeit dermate hoog dat zij allen deel wensen te nemen aan het project. 
In het project participeren de gemeenten Amsterdam, Almere, Appingendam, Delfzijl, Den 
Haag, Enschede, Groningen, Heerlen, Menterwolde, Nijmegen, Pekela, Schiedam, Tilburg en 
Utrecht. Gezien de fase van het project van het Erasmus MC is het op dit moment te vroeg 
om reeds conclusies en lessen te kunnen trekken. Enerzijds omdat in de gemeenten de zorg-
paden netwerken, die verbonden zijn aan de risicoselectie en de andere wijze van preconcep-
tiezorg, opgericht en uitgebouwd worden. In deze netwerken wordt de verbinding tussen de 
curatieve zorg en de preventieve activiteiten van de gemeenten gelegd. Daar waar mogelijk, 
wordt aangesloten bij reeds bestaande lokale samenwerkingsvormen van professionals. Gezien 
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het groter aantal deelnemende gemeenten vraagt het organiseren van de verbinding meer tijd 
dan eerder binnen het project is voorzien. Anderzijds omdat de eerste perinatale sterfte- en 
morbiditeitsgegevens pas aan het einde van het project in 2014 beschikbaar zullen komen. Deze 
cijfers worden verkregen via de Perinatale Registratie Nederland. Deze gegevens komen altijd 
met enige vertraging beschikbaar, vanwege de bewerking die PRN op de individuele gegevens 
dient toe te passen. Wel verwacht ik de Kamer begin volgend jaar te kunnen informeren de 
voortgang van procesmatige aspecten van het project

Vraag 7
Welke rol speelt of zou het College Perinatale Zorg (CPZ) kunnen spelen ten aanzien van deze 
problematiek in genoemde regio? Welke acties gaat het CPZ nu ondernemen?

Antwoord 7
Om te bevorderen dat de aanbevelingen van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte in 
praktijk worden gebracht is het College Perinatale Zorg (CPZ) opgericht, waarin de diverse 
beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd. Het college is nu druk bezig om te bevorderen dat de 
kwaliteit van de geboortezorg in iedere regio in Nederland toeneemt. Binnen het CPZ werken 
diverse commissies waaronder de commissie voorlichting en preconceptiezorg. Ik heb gevraagd 
aan het CPZ of zij bekend zijn met het boek van de heer Nizaar Makdoembaks en dat is het 
geval. Ik heb het CPZ gevraagd om specifiek aandacht te hebben voor de specifieke situatie in 
de regio Amsterdam. Het CPZ heeft hiervoor contact opgenomen met de betrokken verzekeraar.

AD, «Babysterfte in Bijlmer hoogste van Nederland», 5 juni 2012.
Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 2626.’[37] 
 
 

Aanstaande en jonge moeders in de Bijlmer voelden zich miskend. Voorlichtingsbijeenkomst over 

baby zorg van de GGD en een Ghanese belangenorganisatie. 

(Het Parool, 2-6-2006) Foto: Elsbeth Tijssen. 
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 Op 16 december 2013 kon ik de kwestie in Het Parool nogmaals onder de aandacht 
brengen:

  

 
Het Parool, 16 december 2013.

 1.4 Tweedeling en armoede belangrijke oorzaak hogere babysterfte
 Het volgende nieuws attendeerde de lezers erop dat de hogere sterfte onder baby’s 
van kleur zich ook bij oudere kinderen voordeed. In 1993 schreven de media al dat de 
zuigelingen- en kindersterfte onder niet-witten (allochtonen) twee tot drie keer zo groot 
was als onder witten (autochtonen):
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‘Artsen en verpleegkundigen moeten meer oog krijgen voor de internationale en interculturele 
aspecten van de gezondheidszorg. Vooral consultatiebureaus en schoolartsen hebben een be-
langrijke taak in de preventie van ziekten bij allochtone kinderen.’[38]

 dit heeft een grondslag in het systemisch racisme dat in de Nederlandse samenleving 
aanwezig is,

 1.4.1 Van brood op recept naar voedselbanken
 Om de armoede aan te pakken en gezicht te geven startte ik met de door mij en met 
hulp van Haakmat in 1997 opgerichte lokale politieke partij Solidariteit Zuidoost (zie 
hoofdstuk 8) een campagne om arme gezinnen gratis brood op doktersrecept voor te 
schrijven. Uiteindelijk werd dit de aanzet tot de oprichting van voedselbanken in heel 
Nederland.

  

Advertentie in De Nieuwe Bijlmer, 28-1-1998.
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Uitkeringsgerechtigden konden met dit doktersrecept bij de bakkers in de Bijlmer 

de broden in ontvangst nemen. (Govaars, 1998)
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 Met bakkerij ‘de Poort’ maakte ik op 13-1-1998 een afspraak:
 
  

Uit solidariteit met de bevolking kreeg ik van de bakkers ruim 12 procent korting. 
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Saskia Gaster, ANP-bericht, 17-1-1998. Het ANP stuurde dezelfde dag hun fotojournalist de heer 

Marcel Antonisse voor enkele foto’s bij een filiaal van de genoemde bakkers in het winkelcentrum 

Kraaiennest.

 de Nederlandse media pikten het verhaal op, landelijk en lokaal:

 

de Volkskrant, 20-1-1998
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De Echo, 21-1-1998. 
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 Buitenlands media-aandacht
 een vriendelijke, in Zwitserland woonachtige Nederlandse dame stuurde mij diverse 
mediaberichten over de actie die in buitenlandse media opdoken:
   

Mevrouw Hazelzet d’Hersigny stuurde behalve aan mij ook aan de minister van Sociale Zaken een 

brief over de broodactie en de armoedekwestie. (Bron: privéarchief)

  

  

 



102 | RaCISMe IN de BIjlMeR |

Aandacht voor de broodactie in Duitse kranten. (Bron: privéarchief)

  

Ook in Hongarije kon men het niet bevatten dat er in het rijke Nederland kinderen door de armoede 

niet konden ontbijten. (Bron: privéarchief)
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 Mevrouw Hazelzet d’Hersigny deed naar aanleiding van deze berichten ook navraag 
bij koningin Beatrix.

 Minister Ad Melkert bagatelliseerde actie en ontkende realiteit
 Koningin Beatrix stuurde de briefkaart door naar minister van Sociale Zaken. In zijn 
antwoord gaf de toenmalig minister van Sociale Zaken, de Pvda’er ad Melkert, vooral 
blijk van arrogantie en onwetendheid. alleen maar omdat het beeld van schrijnende ar-
moede in Nederland hem vreemd was, verwees Melkert dat nieuws naar het rijk der 
fabelen en deed hij de actie af als een verkiezingsstunt:
  
 



104 | RaCISMe IN de BIjlMeR |

  
Minister Ad Melkert demonstreerde zijn arrogantie en zijn onbekendheid met de sinds jaren 

bestaande gevolgen van de armoede onder de bewoners van de achterstandsstadsdeel Amsterdam-

Zuidoost, in het bijzonder in de wijken van de Bijlmer. (Bron: privéarchief)

 Mevrouw Hazelzet d’Hersigny liet het er niet bij zitten en benaderde Melkert voor 
een tweede maal. Opnieuw weigerde Melkert te tornen aan het bestaande beeld van de 
Nederlandse welvaartsstaat:
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(Bron: privéarchief)

 dat de ‘genoegzaam bekende’ problemen van de Bijlmer grote impact hadden op de 
bewoners van de Bijlmer was van secundair belang, aangezien de Bijlmer toch niet repre-
sentatief was voor Nederland. Melkert leek zich meer te bekommeren over het beeld 
van Nederland in het buitenland dan om de mensen die ‘al dan niet legaal’ in de ellende 
leefden.
  

PvdA-minister Melkert was, getuige zijn brief van 15 juni 1998 aan mevrouw Hazelzet d’Hersigny, op 

de hoogte van deze toestanden, maar voelde zich niet geroepen meer aandacht aan de Bijlmer te gaan 

besteden. (Echo, 26-9-1998)
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Vele arme bewoners van de Bijlmer werden door het Leger des Heils naar mij verwezen.
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Het Parool, 12 januari 1999.

 Gedurende het ‘Brood op recept’-project kwam er door alle media-aandacht van di-
verse maatschappelijke organen en particulieren belangstelling om een steentje bij te dra-
gen aan de hulpverlening voor de ‘havenots’. dat kinderen zonder te kunnen ontbijten 
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naar school gingen, erkenden velen. Mevrouw Regina Macnack begon een vergelijkbaar 
project op een plein in de Bijlmer. Zij gaf de arme gezinnen onder meer warm eten. Binnen 
een paar jaar groeide ze uit tot een koningin van amsterdam. In 2005 werd ze uitgeroepen 
tot amsterdammer van het jaar. Haar acties werden geleidelijk aan overgenomen door de 
gemeente amsterdam (amsterdam-Noord) en geprofessionaliseerd. Het begrip ‘Voed-
selbank’ was geboren. duizenden armen kwamen via deze hulpverlening in beeld. Mevr. 
Macnack werd politiek actief voor de ChristenUnie in de Bijlmer. de media verplaatsten 
hun aandacht van Macnack naar de door de gemeente gesteunde voedselbank. In 2002 
begonnen Clara en Sjaak Sies in Rotterdam ook een voedselbank. andere steden volgden. 
en nu is de voedselbank haast in alle grote steden een begrip voor de armen van het rijke 
liberale Nederland. eind juni 2004 eindigde het ‘Brood op recept’-project en konden we 
zeer tevreden zijn over het effect op de gemeenschap en de politiek.
 In 2020 ontving de voedselbank Hoop voor Morgen voedselpakketten van het Rode 
Kruis. Die waren specifiek bestemd voor Bijlmerbewoners, mensen die buiten andere 
hulpverlening vallen, aldus het aNP bij deze foto:

 

Foto: Robin Utrecht, ANP.

 1.4.2 Epidemie van hypertensie en diabetes leidt niet tot adequate aanpak
 In de verschillende ‘Brood op recept’-advertenties hamerde ik steeds op oorzakelijke 
factoren en gevolgen van de epidemie van de chronische ziekten diabetes mellitus (sui-
kerziekte) en hypertensie (hoge bloeddruk) onder de arme bewoners. deze twee ziekten 
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lagen ten grondslag aan het hoge risico op hart- en vaatziekten. Sinds mijn allereerste 
nationale actie in 1985 (NOS Journaal) over de vermijdbare hoge babysterfte onder niet-
witte Bijlmerzwangeren kon ik in 1998 tijdens de verkiezingen het vraagstuk van deze 
chronische ziekten opnieuw onder de aandacht van een groter publiek brengen.

 als huisarts en raadslid van amsterdam-Zuidoost had ik in 2000 op mijn praktijk een 
gesprek met dr. Karien Stronks en haar collega van de afdeling Sociale Geneeskunde van 
het aMC, op verzoek van Stronks. Ik kon hen ervan overtuigen om een onderzoek naar 
verhoogde bloeddruk (hypertensie) en suikerziekte (diabetes mellitus) onder Surinaamse 
Hindostanen te verbreden naar Creolen en tevens gaf ik enkele praktische tips bij de 
opzet en methodiek van het medisch onderzoek. Hierdoor werd het doel van het onder-
zoek de prevalentie van risicofactoren voor hart- en vaatziekten onder Surinamers (met 
name Creolen en Hindostanen) te schatten, en te vergelijken met die onder de autochtone 
populatie. In plaats van in de Bijlmer werden de resultaten van dit grote onderzoek in 
Suriname besproken en uitgewerkt.
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Dr. Karin Stronks’ plannen voor een op te zetten wetenschappelijk onderzoek werden goedgekeurd. 

Dit mondde uit in het SUNSET-onderzoek, Surinamers in Nederland Studie naar Gezondheid en 

Etniciteit (SUNSET).

 In maart 2001 startte het aMC, afdeling Sociale Geneeskunde, tezamen met de GGd 
amsterdam het onderzoek onder de Surinaamse bevolking in amsterdam-Zuidoost en 
-Oost/Watergraafsmeer. eind 2005 was het onderzoek afgerond. Men concludeerde dat 
de gezondheid van Surinaamse amsterdammers over het algemeen minder goed is dan 
die van Nederlandse amsterdammers. dit werd met name veroorzaakt door een hoger 
risico voor hart- en vaatziekten. de ernst van het vraagstuk werd dus bevestigd en er 
verschenen verontrustende artikelen in Nederlandse en engelse tijdschriften. Structurele 
maatregelen op het gebied van gezondheidsbeleid bleven echter uit. de verontrustende 
uitkomsten van het onderzoek kregen geen vertaling naar duurzaam effectief beleid. Wel 
werden de wetenschappers beloond met een ‘snoepreis’. In plaats van acties richting 
landelijke en lokale politiek, vertrokken de AMC-artsen naar Suriname om er hun col-
lega’s en medische studenten te informeren over de beste behandeling van hoge bloed-
druk en diabetes mellitus (suikerziekte). de geleerden hadden besloten om de dokters 
en burgers van Suriname te waarschuwen over de in Nederland geconstateerde stijging 
van diabetes en hypertensie (hoge bloeddruk). (AMC Magazine, november 2005) Hart- en 
vaatziekten ten gevolge hypertensie en diabetes mellitus spelen een zeer belangrijke rol 
bij een kortere levensverwachting en een slechtere kwaliteit van leven.

 1.4.3 Werkloze Bijlmerpatiënten mochten op de wachtlijst
 In de tweede helft van de twintigste eeuw had de gezondheidszorg te kampen met 
lange wachttijden voor verschillende specialismen. de betrokken organisaties traden in 
overleg om de wachtlijsten aan te pakken. In februari 1998 werd bekend dat de zorgver-
zekeraars, de uitvoeringsorganen voor de sociale zekerheid, zoals het GaK, en een aantal 
inkomensverzekeraars het erover eens waren dat het aanvaardbaar was om werknemers 
met een beroepsziekte met voorrang te behandelen. Wel gold dat zij andere patiënten niet 
mogen verdringen. (Bruinsma, 1998)
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 dit ‘niet mogen verdringen van andere patiënten’ was echter niet controleerbaar. dat was 
mijn jarenlange ervaring als medicus practicus in amsterdamse ziekenhuizen. dit was 
de reden dat ik als voorzitter van Solidariteit Zuidoost dit plan via de hierna geplaatste 
advertentie in een landelijk dagblad afwees en de belanghebbenden informeerde:
 

Voor de zieke werklozen van de Bijlmer zou dit onrechtvaardige beleid een toename betekenen van 

morbiditeit en sterfte. Advertentie in de Volkskrant, 20-2-1998.

 1.4.4 Ook geen ic-bedden voor acute patiënten
 Midden november 2020 deden onderzoekers van argos (VPRO) opmerkelijke mede-
delingen over spoedeisende hulp en beschikbare ic-bedden. Op woensdag 21 oktober 
2020 spraken deze onderzoekers intensivist diederik Gommers:

‘Aanleiding is een klein maar opmerkelijk bericht in de Volkskrant. De Duitse deelstraat [sic] 
Noordrijn-Westfalen stelt tachtig bedden beschikbaar voor Nederlandse coronapatiënten die 
IC-zorg nodig hebben. De situatie in Nederlandse ziekenhuizen wordt door een nieuwe golf 
besmettingen als bedreigend beschouwd. “Sommige ziekenhuizen in grote steden zijn al ge-
dwongen hun afdelingen voor niet-corona gerelateerde spoedeisende hulp tijdelijk te sluiten”, 
meldt de krant. Maar het is de laatste zin die verbazing wekt: “Het Landelijk Coördinatiecen-
trum Patiënten Spreiding (LCPS) liet zondag weten dat er op dat moment wel nog voldoende 
beddencapaciteit was om patiënten in Nederland zelf op te vangen.’ (Tromp & Koopman-
schap, 2020)
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 deze kwestie speelde vóór de coronacrisis van 2020, al in de jaren negentig van de 
vorige eeuw, voor patiënten uit de Bijlmer een belangrijke rol.

 Bijlmer vaker op de zwarte lijst 
 Vanuit mijn praktijk had ik een jarenlange ervaring met de desinformatie van zieken-
huizen aan huisartsen uit de Bijlmer bij het vinden van een bed voor een spoedopname. 
artsen van ziekenhuizen deelden de huisartsen mee dat ze voor de betreffende acute 
patiënt geen opnamecapaciteit meer hadden. later bleek dat de arts niet de waarheid had 
gesproken. een paar uur later kon met hulp van de ambulance de patiënt wel met spoed 
in hetzelfde ziekenhuis terecht. Maar de te late opname werd voor een paar patiënten fa-
taal. Illustratief zijn de volgende drie voorbeelden, uit de periode 25 februari tot 7 maart 
1996:

 Casus 1
 Mej. S.M., geboren in 1976, wonende bij haar moeder aan de Haardstee te amster-
dam-Zuidoost, verloor op 25 februari 1996 haar bewustzijn, viel neer in de badkamer 
en vertoonde trekkingen aan armen en benen. Huisarts P. v. K. belde het aMC, afdeling  
Neurologie voor een presentatie en opname, maar deze werd geweigerd omdat er geen 
bed vrij was. In verband met het acute karakter wilde dokter V. K. geen andere zieken-
huizen bellen (dat zou te lang gaan duren) en hij meldde de patiënt op de eHBO van het 
aMC. Na onderzoek werd zij daar alsnog opgenomen. dit verbaasde mij en ik richtte mij 
tot de medisch coördinator van het aMC:
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Mijn brief over de gebrekkige opnamecapaciteit. (Bron: privéarchief)

 Op 12 maart 1996 schreef de coördinator mij een antwoord waarin hij de omvang van 
deze problematiek en oplossingen onder meer via de Centrale Post ambulancevervoer 
(CPa) benoemde. Onder meer schreef hij: ‘[..] betrokken arts-assistent heeft 17 omliggende 
ziekenhuizen gebeld alvorens een vrij bed te vinden voor een andere patiënt waarvoor in het AMC 
geen plaats was.’ de volledige brief:
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 Het AMC bevestigde de moeilijkheden rond het snel vinden van een bed voor acute patiënten 

door huisartsen en bovendien sprak Van Campen zelf over een ‘regeltruc’. Inspecteur Biesenbeek 

vond echter dat ik mij voor mijn regeltruc moest verantwoorden.

 Casus 2
 Mw. K.B., geboren in 1909, wonende Kortvoort 100 te amsterdam-Zuidoost werd op 
27 februari 1996 buitenshuis in een ondiepe sloot gevonden. Haar bewustzijn was ver-
laagd en haar lichaamstemperatuur was 32°C en ze had een pols van 50 per minuut. 
In verband deze hypothermie wilde ik haar met spoed laten opnemen in het aMC, het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis. de dienstdoende internist zei dat er geen bed vrij was. Twee 
andere amsterdamse ziekenhuizen hadden ook geen bed vrij. Hierna vroeg ik de CPa 
voor een oplossing. Vreemd genoeg bracht de ambulance mevrouw K.B. alsnog naar het 
aMC. Patiënte overleed na een paar dagen. Ik richtte mij op 29 februari 1996 tot de coör-
dinator van het aMC met de volgende brief:
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(Bron: privéarchief)

 Op 12 maart 1996 beantwoordde de coördinator mijn schrijven, zijn antwoord behoeft 
geen verduidelijking:

  Ook in dit geval bevestigde het AMC het beddenprobleem voor door huisartsen ingestuurde 

acute patiënten. 
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 Casus 3
 de hr. a.j.S., geboren in 1910, wonende Koornhorst 436 te amsterdam-Zuidoost, 
en patiënt van huisarts H. B. was al bekend bij het aMC wegens een aneurysma van 
de buikslagader en bleef onder controle. er was nog geen indicatie voor een operatieve 
behandeling. ’s avonds op 7 maart 1996 bezocht waarnemer dokter N. de heer S. met 
spoed. Het aneurysma van de buikaorta was gaan bloeden. N. probeerde de acute patiënt 
opgenomen te krijgen in het aMC, het academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit 
(aZVU) en het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OlVG). dit lukte met geen mogelijkheid 
en de toestand van de patiënt werd steeds slechter, zijn bloeddruk daalde, waarna dokter 
N. geen ziekenhuis meer belde, maar de ambulance van de CPa adviseerde om patiënt 
alsnog naar het aMC te vervoeren. Toen bleek dat het ziekenhuis wel een bed vrij had. 
de heer a.j.S. is na een week overleden. Ik legde deze kwestie weer voor aan dokter Van 
Campen, inclusief een verslag van waarnemer N. Uit dat verslag blijkt duidelijk hoe ver-
hit het er op zulke momenten van een bed zoeken aan toe kan gaan: 
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(Bron: privéarchief)

  
De heer A.J.S. had de verlate opname na een bloedende buikslagader niet overleefd.

 andermaal onderstreepte de coördinator de hoge nood bij het vinden van zieken-
huisbedden, in antwoord op deze brief:
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De vraag bleef onbeantwoord of patiënt A.J.S. de operatie overleefd zou hebben bij een 

spoedige opname door de insturende huisarts.

 



119                                                                                                          |  RaCISMe IN de BIjlMeR|

 Hoofdstuk 2
 Ondermaatse kinderpsychiatrie leidt tot 
 structurele problemen

 In de kinderpsychiatrie voltrekt zich al jaren en buiten het zicht van de Nederlandse 
samenleving een drama. Tientallen niet-witte kinderen uit de Bijlmer krijgen niet de gelijk- 
waardige zorg die witte kinderen in de rijkere stadsdelen wel krijgen. door educatief 
verwaarloosde of fysiek en geestelijk mishandelde kinderen niet vroegtijdig uit hun trau-
matische thuissituatie te verwijderen, raken zij in de tienerjaren onherstelbaar bescha-
digd. de enige keren dat Nederland hiervan een glimp opvangt, is als de media sensatie-
berichten publiceren over de gevolgen van dit drama, zoals de drillrappers die in 2020 
ineens op de voorpagina stonden omdat ze elkaar met machetes te lijf waren gegaan met 
dodelijke afloop.
 als huisarts ben ik in de jaren negentig veelvuldig geconfronteerd met de heftige 
gevolgen van trauma’s die patiënten opliepen in de vroege kinderjaren. afwijzing, psy-
chische en fysieke mishandeling en alle vormen van verwaarlozing hadden al op jonge 
leeftijd ernstige gevolgen, zoals een negatief zelfbeeld, zelfverwaarlozing en (pogingen 
tot) suïcide. deze patiënten lopen later het risico zelf daders te worden van ernstige mis-
drijven. Voor een belangrijk deel is de gebrekkige en niet duurzame geestelijke gezond-
heidszorg voor deze groep bewoners van de Bijlmer debet aan deze problematiek.
 In november 2020 maakte het amsterdam UMC bekend dat maar liefst één op de zeven 
Nederlandse jongeren depressieve klachten ervaart, die gepaard gaan met paniekaanval-
len, slaapproblemen en mindere (school)prestaties. Het onderzoek was uitgevoerd onder 
een zeer diverse groep van ruim 2100 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar.[1] 
Marjan ter avest, directeur van MINd (landelijke Platform Psychische Klachten) stelde 
in het verlengde van dit onderzoek:

‘Wij maken ons zorgen over het gebrek aan aandacht voor de mentale gezondheid van onze 
jongeren en het stigma dat rust op psychische klachten. Daarbij komt dat de hulp op het gebied 
van psychische gezondheid voor deze groep onvoldoende is: de wachtlijsten in de jeugd-ggz 
zijn veel te lang.’[2]

 de zorgen om het welzijn van de tieners waren terecht. echter, naar mijn mening 
zouden veel van dit soort problemen duurzaam te verhelpen zijn door juist op jongere 
leeftijd professionele psychiatrische zorg aan kinderen te bieden. dat is nu juist wat in 
ieder geval in de Bijlmer niet gebeurde, terwijl opgroeien daar met flinke trauma’s ge-
paard kon gaan. In 2.5.2 ga ik hier uitgebreider op in met de psychische achtergrond van 
gewelddadige drillrappers als voorbeeld.
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 de wachtlijsten in de jeugd-ggz waren niet nieuw. Wat betreft de Bijlmer schreef 
men in 1998 al dat de jeugdzorg er op dat moment jarenlang ondermaats was. Niet toe-
vallig gebeurde dit in termen van het bestrijden van de jeugdcriminaliteit.[3] Ook toen 
al keek men niet naar de oorzaak, maar naar de gevolgen. daar moest iets aan gedaan 
worden, want die waren lastig voor de samenleving. Wat deze kinderen – ‘het percentage 
aangehouden jongeren van twaalf tot zeventien jaar in de Oost-Bijlmer is het hoogste van heel  
Amsterdam’ (Ibid., nadruk NM) – rijp maakte voor dit gedrag was geen onderwerp dat 
hoog op de agenda stond.
 een onderzoek van het Instituut jeugd en Welzijn van VU legde de volgende feiten 
bloot over de stand van zaken in de tweede helft van de jaren negentig:

“Circa 1600 jongeren[..] komen niet of nauwelijks aan een baan omdat ze hun school nooit  
hebben afgemaakt en hun sociale vaardigheden nihil zijn. De jongeren kampen vaak met 
psychische, sociale en financiële problemen.[..] Ruim tienduizend jongeren in Zuidoost 
lopen - gezien hun leefomstandigheden - het risico in de criminaliteit te belanden. De onderzoe-
kers vermoeden dat de hulpverleners ruim zesduizend jongeren uit die groep niet bereiken. De 
onderzoekers benadrukken dat er weliswaar goede initiatieven zijn op hulpverleningsgebied, 
maar dat de problemen voor hulpverleners feitelijk te groot zijn.” (Ibid., nadruk NM)

 Het rapport van de VU maakte, tegelijk met een onderzoek van het Groningse bureau 
Intraval, expliciet duidelijk dat de amsterdamse investeringen in het preventief bestrij-
den van jeugdcriminaliteit (jeugdwerk en hulpverlening) in Zuidoost onder het stedelijk 
gemiddelde lagen, terwijl de problemen daar het grootst waren. (Ibid.) Niet alleen was 
het dus een geldkwestie – men was niet van zins teveel uit te geven aan de kleurrijke 
Bijlmer – maar ook deze onderzoeken richtten zich weer op het achteraf bestrijden van 
de gevolgen (meer samenwerking tussen instellingen, wijkoverleg en mentoren voor de 
jongeren) in plaats van op het voorkómen ervan. Veel beter zou dan ook zijn: onder-
zoeken en vervolgens beleid maken voor veel meer en betere kinderpsychiatrie gericht 
op de thuissituatie, en steun en hulpverlening bieden vóórdat kinderen schoolverlaters 
worden, in plaats van daarna.

 2.1 Voorbeelden van hoe Bijlmerkinderen opgroeien
 Kinderen krijgen niet vanzelf sociale vaardigheden die “nihil” zijn. aan zo’n ‘verkla-
ring’ voor het gedrag gaat een complexe achtergrond schuil die qua behandeling om 
duurzame investering vraagt. die achtergrond kwam goed in beeld in een artikel uit 
2000 over het destijds nieuwe jeugdcentrum van afra Boddaert PPI, een organisatie die 
werkzaam was in Zuidoost en die kinderen, jongeren en ouders hielp bij problemen in 
de opvoeding (de organisatie bestaat nog steeds, maar ging sinds 2004 verder onder de 
naam altra onderwijs & jeugdhulp).
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‘“De kinderen die hier komen hebben veel aandacht nodig.” zegt Rob Liesveld van Afra  
Boddaert PPI. “Ze kunnen niet zo lang achter elkaar met hetzelfde bezig zijn. De meesten zijn 
achter in hun ontwikkeling en daar proberen wij samen met de ouders iets aan te doen.”‘[4]

 de organisatie had een helder zicht op hoe de problematiek zich van de ouders naar 
de kinderen uitstrekte en wat daarvan de consequenties waren:

‘Ouders hebben alle moeite het hoofd boven water te houden en kunnen daardoor hun opvoe-
dende taak niet goed aan. De spanningen worden meer dan eens afgereageerd op de kinderen, 
die op hun beurt reageren met ‘lastig‘ gedrag. Bijna altijd gaat het met de kinderen beter als de 
problemen thuis onder controle zijn.‘[5]

 liesveld gaf ook aan hoe deze problematiek over verschillende generaties in stand 
kan blijven:

‘“Het is geen kwade wil dat ouders hun opvoedende taak verwaarlozen. Ze hebben in hun eigen 
kinderjaren zelf vaak te weinig liefde en aandacht gehad. Als ze dan zelf kinderen krijgen en 
ook nog met allerlei tegenslagen te maken krijgen weten ze niet goed hoe ze de opvoeding aan 
moeten pakken.”‘[6]

 afra Boddaert PPI had programma’s voor de allerkleinsten, de schoolgaande kin-
deren en voor tieners. Over de eerste twee categorieën:

‘Het is vaak de onderwijzer die contact zoekt met Afra Boddaert PPI omdat een kind in de klas 
voortdurend ruzie heeft met andere en met z’n juffrouw of meester. De groepsleiders proberen 
met spelactiviteiten de concentratie te verbeteren en leren kinderen ook zich sociaal te gedragen.
Net als bij de 0 tot 6 jarigen wordt ook bij deze oudere groep voortdurend gekeken hoe naast de 
kinderen ook de ouders geholpen kunnen worden met hun eigen problemen.’[7]

 de kinderen konden alleen via Bureau jeugdzorg in amsterdam-Zuidoost naar afra 
Boddaert PPI worden doorverwezen. Kinderen van wie de ouders dergelijke toegangs-
wegen niet of moeilijk konden vinden, liepen een groot risico af te glijden in psychische 
problemen door de al vroeg opgelopen trauma’s. de achtergrond en omstandigheden 
rond het merendeel van de kinderen in de Bijlmer met psychiatrische verschijnselen  
illustreer ik aan de hand van enkele casussen. Het gaat om mishandelde kinderen van 6  
en 5 jaar en een jongen van 10 wiens verhalen goed laat zien wat bij gebrekkige behande-
ling in de kinderjaren al heel snel de gevolgen kunnen zijn.
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 Moeder met problemen geeft psychische schade door
 Kinderen van zelf getraumatiseerde ouder(s) liepen groot gevaar op mishandeling. 
Vroeg en adequaat ingrijpen door competente instellingen en personeel vormde de red-
ding van deze slachtoffers.

 

 

 Een vijfjarige met gedragsproblemen
 Kinderen zoals het jongetje van 4,5 in het volgende document, die al heel jong psy-
chiatrisch ziek werden, kwamen niet in de juiste behandelingstrajecten terecht. de instel-
lingen en het personeel waren in de Bijlmer óf afwezig óf er was een tekort óf ze waren 
incompetent.
 Hierdoor liepen deze kinderen een hoog risico om heel jong te ontsporen en in 
justitiële kringen vast te lopen. 
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 Kinderen als uit deze twee casussen ontvingen niet de zorg die nodig was om de 
gevolgen van de opgelopen trauma’s ten goede te keren. Ondanks de ernst van hun  
situaties kregen ze geen behandelteam van in kinderen gespecialiseerde professionals. 
Op latere leeftijd zou de woede die zich ophoopte makkelijk kunnen omslaan in het op-
zoeken van grenzen, gewelddadig en crimineel gedrag, en de bijbehorende negatieve 
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levensloop. een wijk als de Bijlmer had juist voor deze kinderen, waarvan er velen waren, 
baat bij een hoog niveau psychiatrische zorg voor kinderen. daarvan was echter geen 
sprake.
 In 1995 brachten docenten van een basisschool in de Bijlmer de verwaarlozing onder 
hun leerlingen in kaart:

‘De docenten turfden hoeveel kinderen in hun klas onder meer zonder ontbijt naar school kwa-
men, slecht gekleed gingen, ‘s nachts alleen thuis waren en er verantwoordelijkheden moesten 
dragen die niet bij hun leeftijd pasten. Van de leerlingen voldeed 26 procent aan één of twee 
kenmerken, veertien procent aan drie of meer.’ (Franken 1995) 

 de oplossing die toenmalig wethouder Burleson en staatssecretaris van Onderwijs 
Netelenbos voor ogen hadden, was een hulpklas voor de opvang van probleemkinderen. 
dezelfde basisschool waar werd geturfd, had daar al ervaring mee en boekte voor twee 
derde goede resultaten. een derde van de probleemkinderen had behoefte aan specia-
listisch onderwijs. de wachtlijsten daarvoor liepen op tot twee jaar en intussen diende 
de basisschool zelf dan de kinderen binnen boord te houden. de directeur van een an-
dere basisschool zei ronduit dat de probleemkinderen daar nauwelijks door de school 
te helpen waren. Toch was dat dus het plan van de bewindslieden: in een speciale klas 
opvangen. de staatssecretaris hield nog wel een slag om de arm: ‘“We moeten natuurlijk 
wel bekijken hoe we het financieren,” zei ze.’ (Ibid.)

 Hoe het ook kon gaan: de uitzondering op de regel
 de volgende casus van het 10-jarige kind l.G. toont een vraagstuk waarmee veel 
kinderen te kampen hadden. een belangrijk oorzakelijk aspect bij deze kleuter-patiënten 
lag in de gebrekkige en/of verwarrende opvoeding. dit leidde later, maar toch op jonge 
leeftijd al in het openbaar tot agressieve uitingen en contacten met de politie. In plaats 
van de weg van justitie kon optimale psychiatrische begeleiding en ingrijpen van Bureau 
jeugdzorg amsterdam de redding zijn voor deze kinderen.
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De 10-jarige L.G. met educatieve problemen had al enkele politiecontacten gehad. Door de juiste 

behandeling kwam hij jaren later niet op de Amsterdamse Top600-lijst van veelplegers terecht.

 In 1990 kwam in Nederland 23 procent van de Nederlandse jongeren van Surinaamse 
afkomst ooit in aanraking met de politie, voor Marokkaanse, Turkse en witte Nederlandse 
jongeren golden percentages van respectievelijk 33, 22 en 15 procent. (Van Zwol, 1993)
 In diezelfde periode duurde het voor kinderrechter Kalbfleisch veel te lang om een 
plaats te krijgen in een tuchtschool. Kalbfleisch: “Als het eenmaal zover is, is de jongen al 
meerderjarig.” (Van Zwol, 1993) eind jaren negentig was dit beeld niet anders. Uit het 
eerder besproken VU-onderzoek van 1998 bleek dat 3% van de jongeren tussen twaalf en 
zeventien in Zuidoost de wet overtrad: “De verdachten zijn vooral van Nederlandse, Antil-
liaanse en Surinaamse afkomst. Het percentage vrouwelijke verdachten onder de jongeren is in 
vergelijking met de rest van Amsterdam vrij hoog.” (Het Parool, 30-12-1998)
 Meer dan tien jaar later was men nog steeds bezig de gevolgen van het opgroeien in 
traumatische omstandigheden aan te pakken. Voortvarend presenteerde amsterdam het 
plan van de ‘Top600-aanpak’: 600 veelplegers die als groep werd geregistreerd en aange-
pakt vanaf 2011. In 2013 was men vol trots over de resultaten: amsterdam had de snelst 
dalende cijfers wat betreft “high impact criminaliteit (straatroof, overvallen, woninginbraak)” 
(Blokker en Thie, 2013) Maar tegelijk waren er tendensen waar men bevreesd voor was 
en die, wederom, voortkwamen uit de gebrekkige en ondermaatse aanpak van de psychi-
sche problematiek in de kinderjaren:

‘Steeds jongere jongens begaan in Amsterdam al zware misdrijven: straatroof, roofovervallen, 
soms met vuurwapens. “In een enkel gebied wordt 73 procent van alle straatroven gepleegd 
door jongeren tussen de 12 en 17 jaar”, zei politiechef Pieter Jaap Aalbersberg[..].’ (Ibid.)
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 de oplossing waar men in 2013 op mikte: betere nazorg bij het vrijkomen uit jeugd-
detentie voor de top600-jongeren. (Ibid.) dat men met betere kinderpsychiatrie dat getal 
van 600 omlaag zou kunnen halen, met alle positieve gevolgen van dien, maakte geen 
deel uit van de plannen.

 2.2 Gevangenis voor psychiatrisch ziek kind goedkoper dan therapie
 Veel niet-witte amsterdamse (Bijlmer) probleemjongeren in jeugdgevangenissen 
vertoonden op peuter- en kleuterleeftijd al verschijnselen van gedragsstoornissen die de 
casus hiervoor toonden. Ondanks de ernstige complexe problematiek, ten gevolge van 
onder meer armoede, zieke ouder(s), verwaarlozing en mishandeling, ontbrak het aan 
professionele hulpverlenende instellingen en personeel om deze kinderen te redden en 
zodoende te voorkomen dat deze jonge patiënten ontsporen en vast kwamen te zitten 
in handen van de makkelijke en goedkopere justitie. Tot begin 2010 werden deze pro-
bleemkinderen bij het vertonen van crimineel gedrag opgesloten in jeugdgevangenissen 
(justitiële jeugdinrichtingen). Sinds begin 2008 mochten kinderrechters jongeren ook in 
gesloten jeugdzorginrichtingen vrijheidsbeperkingen opleggen. (Reerink, 2010)

 2.2.1 Inspectie bevestigde in 2002 al tekortkomingen kinderpsychiatrie
 de gemeente amsterdam moet wel op de hoogte zijn geweest van de psychische 
problemen onder de niet-witte jeugd, toen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
in februari 2002 na een onderzoek forse kritiek leverde op de kinder- en jeugdpsychiatrie. 
Zorginstellingen richtten zich op eigen aanbod en negeerden de vraag. Ook werkten de 
klinieken nauwelijks samen met onderwijs en justitie.[8]

 In 2001 bezocht de IGZ zeven klinieken en ‘keek daarbij naar de wettelijke kwaliteits-
eisen en hoe ze omgaan met de beoogde veranderingen in de zorg.’[9] de IGZ trok straffe 
conclusies:

‘De instellingen spelen nauwelijks in op nieuwe groepen jeugdigen met complexe problemen, het 
medicatiebeleid is niet in orde, ze werken nauwelijks samen met andere jeugdvoorzieningen en 
kunnen in noodsituaties en dwangbehandelingen niet goed uitvoeren.’[10]

 een van de knelpunten die de IGZ constateerde, was dat ‘jongeren van allochtone 
afkomst, niet geplaatst kunnen worden.’[11]
 In 2007 gaf wethouder en Pvda-leider in amsterdam, lodewijk asscher, tijdens een 
veiligheidscongres van het ministerie van Binnenlandse Zaken een indicatie van de pro- 
blemen. Hij noemde onder meer enkele kenmerken bij deze niet-witte jeugdigen, namelijk 
‘gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen’ en een ‘hoge score op psychopathologie.’ (Beusekamp, 
2007) Behalve in de Bijlmer hadden andere arme niet-witte amsterdamse stadsdelen 
vergelijkbare problemen onder de jeugd. Stadsdeelvoorzitter van Slotervaart, ahmed 
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Marcouch, zei in oktober 2007 dat ‘de helft van de hardekernjongeren met psychische problemen 
kampt’ en dat blijkt als ze in aanraking komen met hulpverleners en dat ze er ‘ook nooit 
voor behandeld’ zijn.[12] Hierbij bevestigde wethouder Marijke Vos dat deze jongeren 
klaagden ‘over gebrekkige toegankelijkheid van de zorg.’[13]

 Ontbrekende of ondermaatse psychiatrie voor kinderen én volwassenen
 al in de jaren tachtig bleek dat de psychiatrische hulpverlening voor zowel volwas-
senen als kinderen ontbrak en indien aanwezig, ondermaats was. Gefragmenteerde de-
len werkten zonder toezicht, niet samen en ongecoördineerd. de instellingen hadden te 
maken met wachtlijsten, niet-competente hulpverleners, personele onderbezetting en 
financiële problemen. Dit alles lag ten grondslag aan een zelfmoord en enkele zelfmoord-
pogingen onder kinderen in de Bijlmer.
 Illustratief hierbij is de gasexplosie (afbeelding hieronder) op dinsdag 16 juli 1985 
in een flatwoning in de flat Kruitberg in de Bijlmer. De 36-jarige geestelijk ontspoorde 
heer W. die deze zware ontploffing veroorzaakte, raakte ernstig gewond. Hij werd naar 
het brandwondenziekenhuis in Beverwijk overgebracht. In maart 1985 had hij al brand 
gesticht in een andere woning en twee maanden later verwondde hij zijn tante met een 
mes waarbij zijn 36-jarige vrouw e.P. ternauwernood de woning kon ontvluchten. een 
familiedrama werd voorkómen. de politie van de Bijlmer hield hem een dag vast en liet 
hem daarna gaan. Tweemaal werd er een ‘inbewaringstelling’ (ibs) uitgeschreven, maar, 
W. werd niet opgenomen. Hij stond al enkele maanden op de wachtlijst van de afdeling 
Psychiatrie van het ziekenhuis.

 

De politie raamde de schade op een miljoen gulden. Beide gevels van de woning lagen eruit en de 

muren van de flat waren ontzet. (Foto Dirk-Jan Prins, De Echo, 17-7-1985)
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 Pas na deze ontploffing zag de psychiatrische afdeling van de Amsterdamse GGD de 
noodzaak in om W. in behandeling te nemen.

 

De ernstig gewonde patiënt W. is onderweg voor het ondergaan van een fysieke behandeling in het 

brandwondenziekenhuis in Beverwijk. (Foto Dirk-Jan Prins, De Echo, 17-7-1985)

 2.2.2 Kindermoorden openbaren twintig jaar ondermaatse kinderpsychiatrie
 Na de hiervoor beschreven niet-professionele psychiatrische behandeling van de 
Bijlmerbewoners veranderde er weinig. Voor de zieken was er voor een verantwoorde 
behandeling geen of te weinig personeel bij de psychiatrische instellingen. Terwijl ten 
gevolge van hun slechte sociaal-economische positie ze geestelijk sneller achteruitgingen. 
er was een groter behoefte aan adequate behandeling en begeleiding, maar die kwam er 
niet. Hierdoor deden zich vaker gebeurtenissen voor met een agressiever en crimineler 
karakter. Patiënten c.q. daders kwamen via het juridische circuit in de gevangenis terecht 
in plaats van in de kliniek. Zijn of haar leven bleef dan voorgoed getekend. Voor de poli-
tie en de statistiek zal hij/zij altijd als crimineel te boek staan en gaan bijdragen aan het 
stereotiepe beeld van de witten.
 als het water aan de lippen van verwijzende huisartsen stond, werden ze soms geïn-
formeerd over de personeelsproblematiek van de psychiatrische zorginstellingen:
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Bij De Meren probeerde men de bereikbaarheid te verbeteren en informeerde men over 

personeelstekort.

 In de buitenwereld verschijnen maar heel zelden berichten die buitenstaanders een 
beeld geven van de psychiatrie voor de bewoners van de Bijlmer. In februari 2003 vond 
er een vreselijke moordpartij plaats in de Bijlmerflat Florijn. De niet-witte jonge psychia-
trische patiënte Monna Sonia[14] stak drie familieleden dood, haar moeder Salma (60 
jaar), dochter Mirella (8 jaar) en nichtje Fara (Heaven) (3 jaar).[15]
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 de geestelijk zieke Sonia was onder behandeling en vrijwillig opgenomen in een 
kliniek van Mentrum, een instelling van geestelijke gezondheidszorg in amsterdam. een 
paar weken vóór de moord was zij uit deze kliniek ontslagen. Psychiaters behandelden 
haar verder ambulant.[16]

 

 

 de ouders van Heaven verweten de psychiaters dat patiënte Sonia uit de gesloten 
inrichting was ontslagen. Sonia was een gevaar voor zichzelf en voor anderen en toch 
bleef zij niet opgenomen; de ouders wilden de reden weten.[17] Vóór de moord was de 
zieke Monna Sonia opgenomen in Mentrum na enkele mislukte zelfmoordpogingen. Ze 
was nog lang niet verlost van haar psychische problemen toen ze uit de instelling was 
ontslagen. en volgens haar vader kon Monna absoluut niet voor zichzelf zorgen en was 
ze onberekenbaar. (Termaat, e.a., 2003)

 2.3 Zelfmoord onder kinderen: Bijlmer ontbeerde kinderpsychiatrie
 In de tweede helft van de jaren tachtig werd de Bijlmer opgeschrikt door de zelf-
moord van de nog geen tien jaar oude jongen N.Y. (fictieve voorletters). Zijn oma en tante 
waren patiënten in mijn praktijk. Het drama heb ik zo van dichtbij meegekregen. Hij was 
het enige kind van een jonge alleenstaande moeder. N. deed het goed op de basisschool, 
maar toen zijn moeder verkering kreeg en hij door een ander familielid werd opgevoed, 
een jaar voor zijn zelfmoord, ging hij gedragsveranderingen vertonen. Hij werd aange-
meld bij een psychiatrische instelling en kwam op een wachtlijst te staan. Moeder stapte 
in het huwelijksbootje, maar de nieuwe partner wilde de kleine N. niet in huis nemen. 
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Niet lang hierna pleegde N. zelfmoord. jaren bleef de Bijlmer verdoofd achter, zijn oma 
raakte mede hierdoor getraumatiseerd en kwam in een depressie terecht:

 
Abusievelijk vermeldde de psychiater dat het de zoon van deze patiënte was die zelfmoord pleegde, 

het was haar kleinzoon. (Bron: privéarchief)

 Zelfmoord onder achtjarigen is een uitzondering en een exces, een duidelijk bewijs 
dat gespecialiseerde kinderpsychiatrie in deze fase hoognodig is, maar daar ontbrak het 
dus ten enenmale aan in de Bijlmer.
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 2.3.1 Riagg ontoereikend
 de Bijlmer was het werkgebied van het aMC en van de Riagg Zuidoost (amsterdam-
Zuidoost). Na 1996 nam het aMC kinderen uit de Bijlmer haast niet meer in behande-
ling. Steeds als ik een dringende afspraak voor een niet-wit kind wilde maken, werd ik 
afgescheept en verwezen naar de Riagg (regionale instelling voor ambulante geestelijke 
gezondheidszorg) bij Ganzenhoef (Bijlmer). echter, de hulpverleners van Ganzenhoef 
waren niet competent om deze kinderen, die vaak met verschijnselen van complexere 
psychiatrische oorsprong vertoonden, de juiste hulp te bieden. aMC had wel een afde-
ling voor de jeugd, maar niet voor jonge kinderen.
 Vanaf het vertrek daar van kinder- en jeugdpsychiater mevrouw e.a.F. van Weel in 
augustus 1996 werden kinderen uit mijn huisartsenpraktijk niet meer in behandeling 
genomen in het aMC. Kinderen onder behandeling bij het aMC kregen een verwijzing 
naar de Riagg. Ik ontving van het ziekenhuis de volgende afscheidsbrief:
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In augustus 1996 stopte AMC-kinderpsychiatrie met de behandeling van Bijlmerpatiënten.

 Structureel was de Riagg echter niet adequaat ingericht op de culturele, religieuze en 
sociaal-economische achtergrond van de diverse etnische groepen in de Bijlmer. Men had 
een standaardbeleid dat men bij iedereen op dezelfde manier toepaste. Ook de bereik-
baarheid van Riagg Zuid-Oost was voor de Bijlmerbewoners een ramp.
In de jaren tachtig had ik met hun eerste vestiging te maken toen de Riagg een vesti- 
ging bij Ganzenhoef (Bijlmercentrum) had. Bij de renovatie van Ganzenhoef begin jaren 
negentig is de Riagg tijdelijk (enkele jaren) verhuisd naar Fizeaustraat 2 te amsterdam 
(bij het amstelstation). Na de renovatie zou de instelling terugkeren naar de oude plek bij 
Ganzenhoef. echter, dit is niet gebeurd. Op 1 juni 1999 verhuisde de Riagg naar diemen, 
Nienoord 2. Bijlmerbewoners konden daar terecht met stads- en streekbussen.
 Ook tijdens de vliegramp in de Bijlmer was de Riagg een ontoereikende zorginstel-
ling. Hierover deed emeritus hoogleraar Psychiatrie Berthold Gersons in 2013 een boekje 
open:

‘De Riagg in de Bijlmer stond midden jaren negentig vlak bij de flats waar het El Al-vliegtuig 
was neergestort. Maar de Riagg-medewerkers hadden nauwelijks kennis van trauma. Ze zijn 
massaal groepsbijeenkomsten gaan doen. Het zijn vormen van debriefing waarbij men is gaan 
graven. Het waren therapeuten die met de beste intentie de verkeerde dingen zijn gaan doen. 
Ik was niet bij machte om er iets aan te doen. Als hoogleraar van het AMC was je meteen een 
“betweter”.’ (dückers, 2013)

 Gersons had wat mij betreft groot gelijk. Naar mijn mening waren ten tijde van de 
ramp juist kinderpsychiaters nodig. de stuurgroep die miljoenen aan hulpgeld voor de 
bewoners te besteden had, en waar Gersons ook deel van uitmaakte, besteedde dat geld 
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echter liever aan wetenschappelijk onderzoek dan aan dergelijke acute hulp, waar het 
geld wel voor bedoeld was (zie 5.3). 
 Vanaf 1996 werkte Riagg Zuid-Oost samen met de Frederik van eeden Stichting en 
Riagg amsterdam-Oost. dit om ondanks aanhoudende bezuinigingen het niveau van 
hulpverlening te handhaven. Het plan was om dat te doen vanuit een nieuw centrum op 
het terrein van het aMC. (de Boer e.a. (red.), 1996, p. 16) daarvoor zat de Riagg midden 
in de Bijlmer. In het Riagg-jaarverslag over 1994-1995 stond vermeld dat de instelling 
terug zou keren in de Bijlmer:

‘Dat vindt de directeur erg belangrijk. In het gebouw op het AMC-terrein heeft zij overigens 
maar acht kamers gereserveerd. De meeste hulpverleningskamers wil zij huren midden in de  
Bijlmermeer, liefst vlakbij de oude plaats van Riagg Zuid-Oost, metrostation Ganzenhoef.’ 
(Ibid., p. 17)

 Uit mijn praktijk weet ik uit de eerste hand dat van deze plannen niets terechtkwam. 
de Riagg bleef slecht bereikbaar voor de Bijlmerbewoners.
 Toen ik in 1998 alsnog trachtte het 14-jarige kind T.d. met acute psychiatrische symp-
tomen zoals wanen en hallucinaties in het aMC aan te melden werd ik zelfs door het 
directielid B. Wiegman teruggefloten en weigerde men een spoedconsult. Ik moest het 
kind naar de Riagg verwijzen. Vader, die al ervaring had met Riagg-Ganzenhoef, wilde 
zijn kind niet door een sociaal-verpleegkundige, maar door een kinderpsychiater laten 
beoordelen en behandelen. In die periode had de Riagg echter geen kinderpsychiater ter 
beschikking. enkele jaren later werden kind T.d., zijn broer S.d. en de moeder allen psy-
chotisch. de twee ernstig zieke kinderen konden op tienerleeftijd wel bij het aMC terecht 
en moeder werd in een ander ziekenhuis in behandeling genomen.

 In 1998 ging Riagg Zuid-Oost verder onder de naam de Meren, bestuurlijk gefuseerd 
met het psychiatrisch ziekenhuis Frederik van eeden. echter, de Meren, gevestigd buiten 
de Bijlmer in diemen, bood geen structurele duurzame psychiatrische zorg aan jonge 
kinderen. Tienerbehandeling vond vaker incidenteel, op consultbasis plaats. een vertrou-
welijke band kon hierdoor niet opgebouwd worden, waardoor geen zicht op verbetering 
optrad. ‘Volgens B. Schweitzer, voorzitter van de Amsterdamse Huisartsenvereniging, vinden 
patiënten het bezwaarlijk naar de riagg in Diemen te gaan.’[18]
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In de praktijk viel het effect voor de Bijlmerpatiënten van de psychiatrische hulpverlening van 

deze nieuwe, grote en logge organisatie vies tegen. Eerder was er een Riagg in Ganzenhoef 

(Bijlmercentrum) gevestigd. Zonder overleg verhuisde deze naar de Fizeaustraat (buiten 

Amsterdam-Zuidoost).

 de voorgaande casus van het kind N. maakte duidelijk dat er voor de kinderen van 
de Bijlmer geen zekerheid bestond voor geregelde psychiatrische hulpverlening zonder 
wachttijden en evenmin in de buurt binnen de Bijlmer voor de eenoudergezinnen. al 
jaren was dit probleem bekend bij alle huisartsen van de Bijlmer, de inspectie voor de 
gezondheidszorg en de overheid bekend, maar niemand zorgde voor een oplossing.
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 Overigens waren voor volwassen Bijlmerpatiënten de bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid van de psychiatrische hulpverlening even abominabel als voor de kinderen.
De Riagg had eind jaren negentig een behandeladres in de Bijlmerflat Fleerde. Maar dit 
was of niet bemenst of slecht bereikbaar. In 1999 trokken huisartsen naar aanleiding van 
de uitkomsten van de parlementaire enquête Bijlmerramp aan de bel over de huisvesting 
van de Riagg:

 
Het Parool, 26-08-1998.
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 Voormalig Riagg-medewerker dr. Saar Roelofs deed via verschillende publicaties een 
boekje open over het reilen en zeilen binnen de instantie. Ten tijde van de Bijlmerramp 
was Roelofs hoofd van de afdeling Preventie, Innovatie & Onderzoek:

‘In de regio Amsterdam Zuidoost had in 1987 40% van de bevolking een migratieachtergrond. 
Anno 1992 was dat percentage opgelopen tot meer dan 50%. Er woonden vooral veel Surina- 
mers en Antillianen; daarnaast Arubanen, Ghanezen, Turken en Marokkanen. Tot de proble-
men van de cliënten die zich bij de Riagg Zuidoost meldden, behoorden onder meer identiteits-
crises en confrontatie met rassendiscriminatie. De afdeling Preventie, Innovatie & Onder-
zoek coördineerde de hulpverlening aan allochtonen.[..] In de Riagg Zuidoost werkten op een 
totaal personeelsbestand van ca 60 werknemers slechts vier mensen met een migratieachter-
grond.’[19]

 Roelofs stelde een beleidsstuk op aangaande een nieuw migrantenbeleid dat kort na 
de ramp door het management werd aangenomen, maar dat in maart 1993 nog niet in 
praktijk was gebracht. Toen Roelofs op verzoek van het management het nieuwe beleid 
opnieuw onder de aandacht bracht met de nadruk op het in praktijk brengen ervan ge-
beurde het volgende:

‘Achter de rug van zijn collega’s in het managementteam om bleek het afdelingshoofd Psycho-
therapie het nieuwe migrantenbeleid in zijn afdeling te hebben gepresenteerd als “een uitgangs- 
punt voor discussie”. Toen een van de medewerkers in die afdeling de kopij van mijn toelich-
ting in handen kreeg en las dat er sprake was van een definitief vastgesteld beleid, reageerde 
hij ontsteld. Hij kwam in mijn kamer, hurkte naast mijn bureaustoel en smeekte mij om hulp. 
De hulpverleners in zijn afdeling wilden namelijk absoluut geen zwarte mensen als collega of 
cliënt. Het nieuwe migrantenbeleid moest en zou van tafel. Want, zo zei hij, “anders breekt de 
hel los”. Er waren al conflicten in zijn afdeling, legde hij uit. En het functioneren van het afde-
lingshoofd stond ter discussie. Als ik de tekst niet zou aanpassen aan de wensen van de afdeling 
Psychotherapie zou het afdelingshoofd nog verder onder vuur komen te liggen en zouden de 
conflicten in zijn afdeling escaleren.

Ik was met stomheid geslagen. Werd er voorheen stilzwijgend weerstand geboden tegen de be-
handeling van cliënten met een migratieachtergrond, nu was er sprake van een onverbloemde 
rassendiscriminatie.’[20]

 Uiteindelijk werd het officieel aangenomen nieuwe migrantenbeleid van Roelofs  
teruggebracht tot een discussiestuk en niet in praktijk gebracht.
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 2.3.2 Niet-zwarte patiënte wel besproken door AMC-kinderpsychiater
 Het opmerkelijke van deze casus is het feit dat de aMC-afdeling Kinderpsychiatrie 
‘argonaut’ bereid was de psychiatrische aandoening van dit 7-jarige niet-zwarte meisje 
te bespreken. dit in tegenstelling tot al die andere niet-witte kinderen die ik niet op ge-
noemde aMC-afdeling mocht laten evalueren en die ik steevast naar de Riagg moest 
verwijzen.
 Het hierna ten dele beschreven kind hoorde sinds een jaar stemmen en werd daarom 
besproken met de kinderpsychiater.

 

AMC-bericht betreffende het witte meisje dat stemmen hoorde.
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 enkele maanden later, in mei 2001, werd bekend dat ‘een kwart van de bedden op de 
afdeling Argonaut, onderdeel van de kinder- en jeugdpsychiatrie van het AMC in Amsterdam’, 
wegens gebrek aan personeel vanaf de week daarna tijdelijk opgeheven zou worden. 
Voor enkele kinderen, allen tussen 6 en 12 jaar oud, zocht men een plek in amsterdamse 
jeugdinternaten. directeur Willems noemde de maatregel schrijnend: “[..] het gaat om kin-
deren met ernstige stoornissen.” (Bruinsma, 2001)
 Bij de behandeling van de acht kinderen waren zes personeelsleden nodig, die vooral 
in deeltijd werkten. Maar er waren er slechts drie begeleiders beschikbaar voor het zware 
werk met deze kinderen. daarom was het moeilijk om personeel op deze afdeling vast 
te houden. (Ibid.) Op dat moment wachtten drie kinderen op een plaats. Willems ver-
wachtte dat de wachtlijst voor de afdeling argonaut door de beddensluiting zou groeien. 
de kinder- en jeugdpsychiaters zochten naar alternatieve behandelingsmogelijkheden 
voor deze categorie ernstig gestoorde kinderen. Ook werd naarstig gezocht naar nieuw 
personeel. (Ibid.)

 2.3.3 Medisch specialist liet Bijlmerkind straffeloos verkrachten
 In de jaren negentig consulteerde een ouderpaar niet-westerse migranten mij over 
hun nog geen tien jaar oude dochter Maria (fictieve naam). De ouders wilden weten 
waarom hun dochter sedert vijf dagen pijn in de onderbuik had. Ook was er tijdens het 
plassen bloed te zien en was haar onderbroek bevuild met bloed. Sinds enkele maanden 
zat het meisje op een basisschool in amsterdam-Zuidoost. Het kind had het over de pijn 
die ze voelde en wees huilend naar haar onderbuik. Ook nu waren er grote bloedvlek- 
ken in haar onderbroekje te zien. Ze hield haar bovenbenen in gekruiste houding en wil-
de niet dat er naar haar schaamstreek gekeken werd. Zoals later een begeleider het mij 
uitlegde, had een dag voordat de klachten begonnen een bijna even oude jongen van haar 
school zijn vingers in haar vagina gestoken. Om kindermisbruik en/of een seksueel over-
draagbare aandoening uit te sluiten verwees ik Maria naar de dermatoloog (i.v.m. soa’s) 
van het aMC. Ik verzocht de dermatoloog om een vertrouwensarts in te schakelen indien 
er sprake zou zijn van kindermisbruik. Mijn verzoek werd door de medisch specialisten 
van het aMC niet gehonoreerd. de chef de policlinique en arts-assistent dermatologie 
concludeerden dat bij Maria het maagdenvlies (hymen) niet intact was door een trauma-
tische beschadiging. Onderzoek op infectieziekten werden niet verricht. In de van het 
aMC ontvangen ontslagbrief las ik de volgende passage:

‘De anamnese leverde niets anders op dan een traumatische beschadiging door een spelletje 
met een leeftijdsgenoot. Ons inziens hadden wij op basis van de anamnese en onderzoek on-
voldoende aanwijzingen voor ‘child abuse’ om een vertrouwensarts in te schakelen.’ (Bron: 
privéarchief)
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 dit standpunt verwierp niet alleen iedere vorm van psychische bijstand voor het 
meisje, maar ook voor de dader en het frustreerde de mogelijkheid om eventuele andere 
slachtoffers van dit ‘spelletje’ te voorkomen. juist vanwege het feit dat het hier kinderen 
betrof, had de casus van Maria wel tot al die zaken aanleiding moeten geven. al een paar 
jaar daarvoor, in 1994, hadden dermatologen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
de volgende richtlijnen bekendgemaakt: ‘Hulpverleners die in hun werk te maken krijgen 
met vermoedens van seksueel misbruik van kinderen, zijn moreel verplicht hun bevindingen te 
melden.’[21] Wegens de weigerachtige houding van het aMC besloot ik andere wegen te 
bewandelen om hulp voor Maria te krijgen.
 een paar dagen na het aMC-bezoek kwam Maria voor controle naar de huisartsen- 
praktijk. Ik zag dat de angstige blik van Maria verergerd was. Ze hield haar moeder 
krampachtig vast. Ook was ze vaker opstandig en boos om het geringste. Ik verwees 
haar naar de jeugdafdeling van de Riagg aan de Fizeaustraat te amsterdam. daar werd 
ze met gesprekken begeleid, waarbij de sociaalpsychiatrische verpleegkundige de meeste 
contacten tijdens de behandeling voor haar rekening nam. Maria werd gedurende acht 
maanden in 14 contacten behandeld in verband met het trauma rond de seksuele spelletjes 
op school met een leeftijdgenoot. Tevens werd er gewerkt aan haar aanpassingsproble-
matiek na migratie uit het buitenland. Over de te nemen maatregelen en het beleid door 
de school na de vingerontmaagding van Maria was bij de ouders niets bekend.

 Jong seksueel geweld; van slachtoffer naar dader
 de Haarlemse therapeute F. lamers, die vooral slachtoffertjes van seksueel geweld 
behandelt, maakte zich in juni 1999 boos omdat nog steeds veel kinderen die de dupe zijn 
geweest van seksueel misbruik, geen behandeling krijgen. een deel van deze kinderen 
loopt het risico zelf dader te worden omdat zij geen adequate hulp hebben ontvangen, 
constateerde lamers.[22] Haar amsterdamse collega R. Bullens, bijzonder hoogleraar  
Forensische jeugd- en kinderpsychologie, zette daar een percentage van 30 procent bij. 
Het is volgens hem geen wet van Meden en Perzen dat slachtoffertjes zelf uitgroeien tot 
dader worden. Wel leert de ervaring dat het zaak is om extra alert te zijn als kinderen op 
zeer jonge leeftijd andere kinderen misbruiken. ‘Misschien zijn ze zelf misbruikt en vieren ze 
hun agressie op die manier bot’, dacht Bullens. lamers ergerde zich aan de maatschappelijke 
commotie over het soms gruwelijke gedrag van jongeren. ‘We zijn verbijsterd als er iets ergs 
gebeurt, maar tegelijk laten we als maatschappij kinderen in de kou staan.’[23]
 Voorbeelden hiervan zijn er te over. Zo arresteerde de Waalwijkse politie in januari 
2001 onder anderen een jongen van 15 die zich voor de rechter moest verantwoorden 
wegens verkrachting. Hij zou bij minimaal één meisje met een vinger de vagina zijn bin-
nengedrongen. Samen met anderen bezondigde hij zich hier vijf jaar daarvoor, op de 
basisschool, ook al aan: ‘Dat begon heel onschuldig. Op een gegeven moment mondde het echter 
uit in aanranding,’ aldus politiewoordvoerder e. de Wit.[24] In Breda kreeg een 15-jarige 
jongen zes maanden voorwaardelijke celstraf voor verkrachting van een 3-jarig meisje in 
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zijn woonplaats. Voorwaarde was dat de jongen zich liet behandelen in een inrichting. de 
zwakbegaafde K. misbruikte de peuter in augustus. een half jaar voor zijn daad werd de 
jongen zelf seksueel misbruikt.[25]
 een kleine 60 procent van de leerlingen met ongewenste seksuele ervaringen op 
school praat daarover. drie procent gaat naar een vertrouwenspersoon op school. dat 
bleek in december 2001 uit een promotieonderzoek door sociologe Cristien Bajema van 
de Rijksuniversiteit Groningen. Bajema vond dat leerlingen na een ernstig vergrijp vaker 
hulp zouden moeten zoeken bij een vertrouwenspersoon. die kan helpen de gebeurtenis-
sen beter te verwerken. Bovendien kan de vertrouwenspersoon voorkómen dat de docent 
of leerling die iemand seksueel heeft lastiggevallen meer slachtoffers maakt.[26]

 Geen behandeling van dader met ziekelijke seksuele ontwikkeling
 In het geval van Maria is de dader door de handelwijze van het aMC buiten het be-
handelingscircuit gebleven. Het had anders moeten lopen. In november 2003 werd een 
5-jarige kleuter in Nijmegen van school gestuurd wegens seksueel misbruik van klasge-
nootjes. de kleuter zou onder meer de geslachtsdelen van leeftijdgenootjes hebben betast 
en stokjes in hun anus hebben gestopt. Ouders en onderwijsinspectie hadden harde kri-
tiek op de leiding van de school in de wijk dukenburg. de ouders vonden dat de direc-
tie onmiddellijk na de eerste melding, op 28 augustus, in actie had moeten komen. Ook 
de inspectie meent dat de zaak ‘te lang onder de pet is gehouden.’ (dijkstra, 2003) Volgens 
schoolbestuurder j. van de logt was er sprake van niet normaal, onderzoekend seksueel 
gedrag:
 ‘Van de Logt riep een adviesteam bijeen, waarin zedenpolitie en GGD zitting hadden. Ook de 
inspectie kwam eraan te pas. De inspectie stelde een vertrouwensinspecteur beschikbaar. Kort voor 
de herfstvakantie werden de ouders op de hoogte gesteld. Dat leidde tot meer meldingen.’ (dijk-
stra, 2003) 
 eind 2003 bevestigde orthopedagoge Francien lamers-Winkelman, gespecialiseerd 
in seksueel misbruik van en door kinderen, dat seksueel afwijkend gedrag van heel jonge 
kinderen vaker voorkomt dan veel hulpverleners denken:

‘De omvang is in Nederland nooit onderzocht, maar wij krijgen geregeld meldingen over kleu-
ters met seksueel gedrag dat niet past bij hun leeftijd. Er wordt dan vaak gedacht: ach, het 
zijn maar spelletjes. Maar als daarbij andere kinderen pijn en verdriet hebben, zijn het geen 
spelletjes meer. Dan kunnen kleuters ernstig beschadigd raken.’[27]

 lamers vond het ‘zo grensoverschrijdend’ als een kleuter stokjes prikte in de anus of 
vagina van een leeftijdgenoot, dat er iets aan de hand moest zijn met het kind: ‘Uit Ameri-
kaans en Belgisch onderzoek bleek dat maar zo’n twee procent van de kinderen dit deed. Het is dus 
geen normale verkenning van de eigen seksualiteit.’[28] Het woord dadertje wilde lamers niet 
in de mond nemen, bij een zaak als op de Nijmeegse Sint Clausschool. “Deze jongen had 
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heel hard hulp nodig. De oorzaak voor zijn gedrag kan zijn dat hij zelf was misbruikt. Hij kan ook 
vaak naar porno hebben gekeken of een psychische stoornis hebben. Dat moet goed worden onder-
zocht.”[29] de orthopedagoge was ervan overtuigd dat de jonge daders en slachtoffers 
met goede begeleiding geen blijvende gevolgen overhouden aan het misbruik. ‘Met een 
goede diagnose en therapie hoeft dat geen probleem te zijn.’[30]

 2.3.4 2009: Surinamers gingen het zelf maar proberen aan te pakken
 aan het eind van de zomer van 2009 ontving ik een e-mailbericht van Urwin C.  
Vyent, destijds directeur van debatcentrum Podium Kwakoe. Het betrof een hartstochte-
lijke oproep aan maatschappelijk geslaagde Surinamers om mensen uit de Surinaams-
Nederlandse gemeenschap die in de Bijlmer in armoede leefden, met alle gevolgen van 
dien, met raad en daad terzijde te staan:

 

De openingsalinea’s van de oproep van Vyent d.d. 22 september 2009. (Bron: privéarchief)

 de nadruk op de psychische toestand van de in armoede levende Bijlmerbewoners 
spreekt boekdelen. de tussen haakje geplaatste opmerking over de vrouw die in de Bijen-
korf naar beneden sprong met haar kind betrof een bijzonder tragische gebeurtenis:

‘Een 23-jarige vrouw is maandag[22 okt. 2007, NM] van de vierde etage in de Amsterdamse 
Bijenkorf gesprongen. Even daarvoor had zij een éénjarige meisje, dat zij bij zich had, naar 
beneden laten vallen, dan wel gegooid. De baby is aan haar verwondingen overleden. De 
zwaargewonde vrouw ligt in het ziekenhuis en is aangehouden.’[31]

 Surinamers moesten een beroep op zichzelf en elkaar doen om te proberen de pro-
blematiek die tot zulke excessen leidde het hoofd te bieden. Vyent vroeg artsen, advo-
caten, boekhouders, zoveel mogelijk experts en professionals hun steentje bij te dragen 
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aan het verhogen van het bestaansniveau, de kwaliteit van leven, van Surinaamse Neder-
landers die het minder hadden.

 

Urwin C. Vyent, voormalig directeur Podium Kwakoe, later Stadsdeelbestuurder voor Groen Links, 

tegenwoordig directeur Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee).

 de oproep van Vyent was in wezen een compacte samenvatting van de problematiek 
waar ik al sinds het prille begin van mijn praktijk tegenaan liep. Het zwaarst waren de 
psychische consequenties voor vele kinderen die in deze omstandigheden opgroeiden en 
dat er juist voor hen geen adequate psychiatrie was, leidde tot de excessen die we in de 
drillrap zien (2.5.2).

 2.4 Racisme bij Defensie blokkeerde alternatief toekomstperspectief
 Niet alleen in Nederland is het leger een waardig en hoopvol alternatief voor jon-
geren die in het onderwijssysteem niet meekomen. de discipline en het onderwijs dat ze 
alsnog krijgen in dienst leveren behalve goede soldaten ook sterkere jongvolwassenen op 
die veel minder geneigd zijn te vervallen in criminaliteit en minder kans hebben op een 
leven aan de onderkant van de samenleving. Net als in andere regionen van de Neder-
landse samenleving is het racisme echter niet van de lucht binnen defensie. Het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP) deed in 2017 onderzoek naar diversiteit binnen de krijgs- 
macht onder 2600 militairen. 
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‘In hetzelfde jaar dienden dertien allochtone militairen, mede namens tientallen anderen, een 
officiële klacht in bij Defensie over discriminatie. Sommigen van hen waren de scheldpartijen 
en aanmoedigingen om „terug te gaan naar je apenrots” zo beu, dat ze volgens hun raadsman 
overgeplaatst wilden worden naar een ander legeronderdeel.’ (jorritsma & Versteegh, 2020)

 Vanuit mijn voormalig huisartspraktijk weet ik dat keuringsartsen decennia eerder al 
het leger wit trachtten te houden. discriminatie deed zich niet alleen binnen het instituut 
voor, maar ook aan de voordeur. Bij de toelating speelden de voornamelijk witte artsen 
een cruciale rol in de keuring van opgeroepen dienstplichtigen. Tientallen jongeren die, 
net als in amerika, niet via het onderwijs een toekomst konden opbouwen, ontnam men 
een belangrijke kans om alsnog een sterke sociaal-maatschappelijk positie in te nemen. 
een substantieel deel uit deze categorie niet-witte jongeren is later aan lager wal geraakt 
en/of in de gevangenis terechtgekomen of door hun lotgenoten doodgeschoten. Omge-
keerd viel me op dat die paar omgeschoolde jongeren die wel in dienst waren geweest 
later maatschappelijk succesvoller waren.

 2.4.1 Allochtonen afgekeurd op “psychische” gronden
 Vanaf 1985 merkte ik dat bijna alle voor het leger dienstplichtige niet-witte Neder-
landers met wie ik te maken had ten onrechte en op oneigenlijke gronden door de keu-
ringsartsen van het leger afgekeurd werden. de enkele witte dienstplichtigen werden 
door ziekenhuisspecialisten binnenste buiten gekeerd als deze bij keuring medische 
klachten bleken te hebben of simuleerden. dit vond zelden plaats bij de niet-witte dienst-
plichtigen. er was aantoonbaar sprake van selectieve, op ras gebaseerde afkeuringen. 
Navraag bij collega’s in amsterdam-Zuidoost leverde alleen bij de niet-witte huisarts 
Roland Braam een bevestiging op. Van de witte collega’s herkenden enkelen zich niet in 
mijn bevindingen, terwijl het overgrote deel mij hierover niet te woord wilde staan. Van 
Surinaamse vrienden en collega’s in den Haag en Rotterdam hoorde ik dat ze dezelfde 
ervaringen hadden, maar dit niet in het openbaar durfden te zeggen.
 Samen met Braam zette ik een alternatieve herkeuring op: we onderzochten meer 
dan 50 afgekeurde Bijlmerjongeren op de criteria van de keuring. In 82% van de gevallen 
was de afkeuring volgens ons onterecht. Ik kwam tot de conclusie dat de keuringsartsen 
zich schuldig maakten aan een structurele vorm van discriminatie op grond van ras en 
afkomst. deze bevindingen deelde ik in het voorjaar van 1993 met twee journalisten van 
De Telegraaf, john van den Heuvel en Theo Kuijpers. Behalve dat ze mij mijn verhaal lieten 
doen, interviewden ze ook een afgekeurde dienstplichtige en vroegen de Vereniging van 
dienstplichtige Militairen (VVdM) om hun mening. Zoals blijkt uit de volgende knipsels 
was defensie niet van zins op de kwestie in te gaan:
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Openingsartikel ‘Allochtoon geweerd uit leger’, De Telegraaf, 14 april 1993, p.1. 
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De Telegraaf, 14 april 1993, p. 6.



147                                                                                                          |  RaCISMe IN de BIjlMeR|

  

‘Ben ik nu gek?’, De Telegraaf, 15 april 1993.
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‘Ben ik nu gek?’, De Telegraaf, 15 april 1993.
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 2.4.2 Racisme bij Defensie naar de rechtszaal gebracht
 Naar aanleiding van mijn uitlatingen stelde een defensiemedewerker voor om mee 
te werken aan een onderzoek, maar toen was ik al bezig om het hogerop te zoeken. Ik 
had er weinig vertrouwen in dat een intern onderzoek, met of zonder mijn medewerking, 
andere conclusies zou opleveren dan die van een slager die zijn eigen vlees keurt. Boven-
dien wilde defensie een lijst met personalia van de jongens hebben terwijl ze heel goed 
wisten dat ik door die aan te leveren het medisch beroepsgeheim zou schenden.
 een niet-witte jongeman uit de Bijlmer probeerde in 1993 via een kort geding zijn 
afkeuring aan te vechten. deze S.a.e. was voorgehouden dat hij was goedgekeurd en 
dat hij een oproep kon verwachten. Op basis van die informatie was hij gestopt met zijn 
eindexamen MaVO, in de verwachting in het leger verder aan zijn toekomst te gaan bou-
wen. Niet veel later kreeg hij echter bericht dat hij niet opgeroepen zou worden omdat 
het onderdeel waar hij voor had gekozen vol was. daarop liet hij aan defensie weten 
dat om het even welk onderdeel hem geschikt leek. Bij defensie hield men echter vast 
aan de beslissing, de jongen zou niet opgeroepen worden en bleef ‘buitengewoon dienst-
plichtig’, ofwel afgekeurd. Voor het kort geding had ik mijn boezemvriend en advocaat 
andré Haakmat gevraagd om S.a.e. gratis bij te staan, waar zowel S.a.e. als Haakmat 
mee akkoord ging. Ze verloren de zaak.
 In amsterdam-Zuidoost is de armoede altijd groot en hardnekkig geweest. In 2004 
leefde 41 procent van de jongeren onder de 18 jaar nog steeds rond de armoedegrens.
[32] In de Verenigde Staten is het opbouwen van een toekomst via het leger een gangbare 
weg om nog iets in de maatschappij te bereiken. Maar in Nederland ondermijnde men 
deze weg voor niet-witten (Nederlanders met een migratieachtergrond) uit de Bijlmer. er 
bestaat doorgaans een grote kans dat een substantieel deel van deze categorie afgekeurde 
jongeren in de criminaliteit terechtkomt. Ironisch genoeg was toenmalige premier  
lubbers (Cda) in 1993 bezig met het plan defensie jongerenkampen te laten inrichten 
om jongeren weer klaar te stomen voor de maatschappij, maar dan pas nadat ze al in de 
criminaliteit waren beland:
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NRC Handelsblad, 16 maart 1993. 

 
 In het kader van dit alles besloot ik een kleine twee jaar later dan maar zelf een kort 
geding tegen defensie aan te spannen, teneinde een uitspraak over de kwestie te krijgen. 
Ook voor deze zaak stond Haakmat mij weer gratis bij als advocaat. Het vonnis in de 
zaak met rolnummer 95/1027 werd ter openbare zitting van 2 november 1995, gewezen 
door mr. a.H. van delden. de rechtbank verklaarde mij als eiser niet ontvankelijk in mijn 
vordering.
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Media-aandacht voor het kort geding tegen Defensie. (Algemeen Dagblad, 13-10-1995)
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 2.5 2021: Nog geen noemenswaardige verbeteringen
 Uit berichten in de media eind 2020 en begin 2021 blijkt duidelijk dat de hier beschre-
ven situatie nog voortduurt. de gevolgen van corona troffen de kinderen in de Bijlmer 
harder dan elders. een klein lichtpuntje kwam voort uit de media-aandacht die er was 
voor de achtergrond van daders van een moord onder drillrappers. Hoewel deze mis-
daad in eerste instantie vanuit de gebruikelijke sensatiezucht werd belicht, verschenen 
bij het proces tegen de daders toch ook berichten over hun achtergrond en psychische 
toestand. die berichten toonden evenwel ook aan dat er in de beschreven problematiek 
nog weinig veranderd is.
 een uitgebreid NRC-artikel over het onderwijs in de Bijlmer spreekt boekdelen in 
dezen. (Veldhuis & Versteegh, 2021) de directeur van de Open Schoolgemeenschap  
Bijlmer (OSB) spreekt in het artikel over de thuissituaties waarin een deel van de Bijlmer-
kinderen anno 2021 opgroeit:

‘Als een leerling ergens in de Bijlmer uit het zicht dreigt te raken, zoals tijdens de lockdowns, 
haast een jongerenwerker zich naar het gezin. “om daar soms niet te worden binnengelaten”, 
zegt Knook. “Veel ouders durven niet open te doen. Ze denken dat er een deurwaarder voor 
de deur staat. Vergeet niet: een op de drie leerlingen in de Bijlmer leeft in armoede.”‘ (Ibid.)

 2.5.1 Corona: meer psychische klachten bij kinderen in Zuidoost
 Tijdens de coronacrisis vanaf maart 2020 openbaarde zich bij de kinderen van de Bijl-
mer zich een scala aan psychische problemen. dit vraagstuk is al decennia aan de gang, 
maar, in tegenstelling tot de rijkere witte amsterdamse stadsdelen, krijgt het door de 
coronapandemie nu pas extra aandacht van beleidsmakers en hulpverleners buiten de 
regio.
 Begin 2021 zei kinderarts Rian Teeuw van amsterdam UMC (locatie aMC) dat hij 
wekelijks nog steeds één of twee slachtoffers van kindermishandeling krijgt. Hij ziet vaker 
kinderen ook ‘met acute psychische problemen op de afdeling. “Kinderen die middelen innemen 
in een poging tot suïcide of kinderen die zichzelf schade toebrengen”.’ (Sevil, 2021) 
Volgens arne Popma, hoofd van de afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie van het-
zelfde ziekenhuis, ‘moeten de gevolgen niet worden gebagatelliseerd.’ ‘“Sociale isolatie is voor 
iedereen heel vervelend, maar voor kinderen zijn sociale contacten een essentieel onderdeel om tot 
ontwikkeling te komen”.’ (Sevil, 2021) 
 Popma bevestigde dat isolatie, eenzaamheid en angst zich op den duur gaan wreken. 
‘“Wij hebben er onderzoek naar gedaan: 80 tot 90 procent van de kinderen en jongeren ervaart 
steeds meer angst, meer somberheid en minder welzijn”.’ (Sevil, 2021)
 Gezondheidszorg(GZ)-psycholoog Gijs Coppens van het zorgplatform OpenUp.Car 
met een praktijk in amsterdam Centrum bevestigde op NPO-radio I in januari 2021 dat er 
meer psychische klachten bij kinderen uit Amsterdam-Zuidoost zijn dan bij kinderen 
van amsterdam-Zuid. (Van den Berg, 2021, nadruk NM)
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 2.5.2 2021: Media-aandacht voor achtergrond gewelddadige drillrap-tieners
 Tieners in de K-buurt van de Bijlmer zijn al ruim twee decennia betrokken bij geweld-
dadige ruzies onderling of met tieners uit andere buurten of stadsdelen. dit resulteert in 
doden, gewonden, psychisch getraumatiseerden en voor de andere wijkbewoners een 
ontwrichte openbare rust en orde. een van de laatste incidenten in 2020 waarbij de K-
buurtjongeren betrokken waren, deed zich op 22 december voor. Bij een steekpartij raakte 
een 18-jarige supermarktmedewerker in amsterdam zwaargewond. Het slachtoffer zou 
gelieerd zijn aan de drillrapformatie van Kikkenstein (K-buurt in de Bijlmer) en de dader 
was een drillrapper uit Venserpolder (wijk in amsterdam-Zuidoost). (laumans, e.a., de-
cember 2020; Kouwenhoven, 2020) Over drillrap stond in het NRC het volgende te lezen: 

‘Drillrap of drill is in 2010 in Chicago ontstaan en heeft een harde, duistere en onheilspellende 
beat. De teksten en clips getuigen van nihilisme en verheerlijken geweld. In 2018 bereikte de 
drillmuziek ook Nederland.’ (Freriks, 2021)

 Opvallend bij de opgewonden berichtgeving rond dit drama was het ontbreken van 
een adequate grondige en inhoudelijke analyse over de achtergrond rond de dader en 
het slachtoffer. en dit doet zich vooral voor als beide actoren zwart zijn of een migra-
tieachtergrond hebben. Het accent van journalisten, politie, criminologen, advocaten en 
vele academici ligt dan meer op de etnische achtergrond dan op de gezins- en opvoe-
dingsvraagstukken op basis van de lage sociaal-economische klasse van de moeders 
zonder partners. Bij witte daders en slachtoffers is het een ander verhaal. er verschijnen 
al bij de eerste berichten rapporten van kinderpsychiaters en gedragstherapeuten.
 Maar op 20 januari 2021 liet Het Parool een ander geluid horen in de verslaggeving 
over een andere steekpartij onder de drillrappers, die een dodelijke afloop had. Op 3 sep-
tember 2019 kwam jay-Ronne Grootfaam om het leven na een messengevecht met twee 
rappers uit een rivaliserende drillrapgroep. de verdachten, alexio F. en Yamanney a., 
waren die vooravond:

‘[..] met een vriendin naar de flat Florijn gekomen, ‘om hasj te kopen en te chillen’ op neutraal 
terrein tussen ‘hun’ K-buurt en het Venserpolder van FOG.[..] Op de beelden[van bewakings-
camera’s, NM] is te zien hoe de twee die nu verdachten zijn vanuit de hal van Florijn achteruit 
deinzen als leider Jay-Ronne Grootfaam met vijf leden van FOG uit de lift komt. Yamanney A. 
en Grootfaam slaan naar elkaar met hun kapmessen. Alexio F. trekt zijn veel kleinere mes en 
steekt naar Grootfaam om te voorkomen dat die zijn vriend doodt.’ (Vugts, 2021, I)

 Grootfaam werd in de hals geraakt en overleed aan zijn verwondingen. Op 19 januari 
2021 stonden de beide verdachten terecht. deze zitting van de rechtbank kopte Het Parool 
treffend: Beschadigde jongens, geen stoere rappers. de krant beschreef enkele zinsneden uit 
het rapport van de psycholoog van het Pieter Baan Centrum. de rechter die met deze 
psycholoog:
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‘[..] de levens en geestesvermogens van de verdachten besprak, schetste een triest beeld. 
Niet van stoere rappers, maar van zwaar beschadigde jongens. Het beeld dat de psycholoog 
optekende, “staat in schril contrast met dat van YouTube”. Alexio F. is in werkelijkheid “een heel 
ander persoon, heel timide, verlegen, kwetsbaar en vol schaamte en spijt”. Zijn jeugd was een 
aaneenschakeling van traumatische gebeurtenissen die hebben geleid tot velerlei stoornissen. 
Het Pieter Baan Centrum adviseert “jeugd-tbs” op te leggen.’
‘Het beeld van Yamanney A. was nauwelijks beter: licht verstandelijk beperkt, impulsief, met 
een jeugd vol huiselijk geweld. Mede daardoor liep zijn sociale ontwikkeling vast.’ (Vugts, 
2021, I, nadruk NM)

 de berichtgeving in Het Parool stond in schril contrast met die in het NRC, waar een 
vergelijkbaar artikel in eerste instantie de aandacht vestigde op de zorgen die de drillrap 
justitie baart om de verdachten vervolgens als volgt te beschrijven:

‘Als de rechters hadden gehoopt op een kijkje in de ziel van de drillrapper kwamen ze er bekaaid 
vanaf. De verdachten, allebei licht verstandelijk beperkt, hingen passief in hun stoel en gaven 
eenregelige antwoorden. De ontmoeting in het portiek was toeval, zeiden ze. Die messen 
hadden ze bij zich omdat ze zich onveilig voelden na eerdere steekincidenten van vrienden 
(Alexio F.), dan wel omdat ze later die avond een videoclip zouden opnemen (Yamanney A.).’  
(Niemantsverdriet, 2021, I)

 Zo spreekt men wel vaker over dit soort jongens: benadrukken hoe ze erbij hangen 
in plaats van de tragische bevindingen van de psycholoog te belichten. Maar Het Parool 
bleef volhouden. Ook het verslag van de bekendmaking van de strafeis twee dagen later 
ging in dezelfde termen door onder de kop ‘Het verdriet achter de drillrapmaskers’ (Vugts, 
2021, II) In dit achtergrondartikel deelde journalist Vugts stukken uit het onderzoek dat 
de psycholoog en de psychiater van het Pieter Baan Centrum deden naar alexio F.:

‘Als een hert dat in de koplampen kijkt, zo zei ze [de psycholoog, NM] het. Geschrokken en 
verdrietig doordat Grootfaam dood is, volgens justitie door zijn fatale messteek. Hij had zijn 
vriend willen redden van Grootfaams kapmes, doodsbang wéér iemand te verliezen.
Te vroeg geboren kon hij nooit geknuffeld worden, omdat hij onder de eczeem zat. Zijn  
vader werd heel ziek toen hij vier, acht en tien was, zijn moeder overleed op zijn tiende. Hij 
groeide op in de overlevingsstand, van onverwerkt trauma naar onverwerkt trauma. Zwak-
begaafd, borderline, angststoornissen, nachtmerries…’ (Ibid., nadruk NM)

 Bijna veertig jaar gebrekkige geestelijke gezondheidszorg voor kinderen in de Bijlmer 
levert nog steeds gruwelen en aanhoudende misstanden op. alsof men er daar niet toe 
doet. Het mag in ieder geval niet teveel kosten, ondanks dit soort gevolgen, die al decen-
nia in allerlei vormen voorkomen. dat blijkt ook wel uit andere thema’s.
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 de aan het begin van deze paragraaf geciteerde directeur van de OSB, mw. Knook, 
was in het voorjaar van 2021 dezelfde mening toegedaan. Zij dacht mee over het advies 
dat de Onderwijsraad uitbracht om de kansenongelijkheid terug te dringen, maar hield 
een stevige slag om de arm wat betreft de uitvoering daarvan. de OSB kon aan de gang 
met geld uit een pot van 8,5 miljoen om de achterstanden in te halen die door covid-19 
waren ontstaan, maar:

‘[..] als dat geld op is - het gaat om een eenmalige uitgave - zal “de politiek kleur moeten beken-
nen”, zegt Knook, en laten zien of het veelvuldig beleden streven naar minder ongelijkheid 
eindelijk waargemaakt gaat worden.’ (Veldhuis & Versteegh, 2021)
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 Hoofdstuk 3 
 Toename ziekten en sterfte in de Bijlmer door 
 woningisolatiesyndroom

 de autoriteiten zijn al ruim dertig jaar op de hoogte dat jaarlijks honderden niet-witte 
Bijlmerflatbewoners long- en huidziekten en allergieën krijgen ten gevolge van slecht 
geventileerde woningen, wat structurele vocht- en schimmelproblemen met zich mee-
brengt. erkenning van dit probleem kwam medio 2021 toen de rijksoverheid meer dan 
400 miljoen investeerde in kwetsbare wijken in heel Nederland. daarvan ging 41 miljoen 
naar amsterdam waar het stadsbestuur dit reserveerde voor woningen in Nieuw-West en 
de Bijlmer. In het Parool stond te lezen: ‘De miljoenen worden onder meer gebruikt om vocht- en 
schimmelproblemen aan te pakken.’ (Winterman, 2021) Het was op dat moment niet bekend 
of de gemeente amsterdam van plan was om de werkelijke oorzaak aan te gaan pakken, 
de slechte ventilatie, of dat men van zins was alleen het vocht en de schimmel zelf te gaan 
bestrijden. Zeker is dat men van diezelfde miljoenen de woningen ook wilde verduurza-
men: ‘Het energielabel van de woningen moet met minimaal drie stappen omhoog gaan, of tenmin-
ste label B worden.’ (Ibid.) Bij die nadruk op de energiebesparingen begon ruim dertig jaar 
geleden juist de vocht- en schimmelproblematiek.
 In de jaren tachtig stond energie ook al hoog op de prioriteitenlijst. De Bijlmerflats 
werden met dubbele beglazing geïsoleerd voor energiebesparing, maar zonder aanpas-
sing van de centrale ventilatieapparatuur aan de nieuwe situatie. deze isolatie zonder 
functionele ventilatie veroorzaakte te warme, vochtige woningen waar schimmelvor-
ming een structureel probleem werd. Baby’s stierven en er ontwikkelden zich epidemieën 
van hooikoorts, astma, eczemen, droge huid, schimmelziekten en een kakkerlakken-
plaag. Het aMC en de GGd waren op de hoogte van de omvang van genoemde ziekten, 
maar legden de schuld bij de niet-witte bewoners. Men maande de mensen om ramen 
en deuren open te zetten voor goede ventilatie. Maar in een wijk als de Bijlmer voerde 
de politie tegelijk campagne om te zorgen dat mensen ramen en deuren dicht hielden, 
wegens het hoge inbraakrisico. Het is te hopen dat men in 2021 voor een meer adequate 
aanpak zal kiezen.
 In deze publicatie openbaar ik, voor het eerst in Nederland, een omvangrijk dossier 
over wat ik het ‘woningisolatiesyndroom’ noem. Het is één van de zaken die me in mijn 
huisartsentijd al bezighielden, maar die ik niet aan de kaak heb kunnen stellen. Omdat dit 
onderwerp in drie decennia niet aan actualiteit heeft ingeboet – zoals blijkt uit de nieuwe 
renovatieplannen van medio 2021 – maak ik nu van de gelegenheid gebruik om mijn 
bevindingen en ervaringen met de slachtoffers van deze verwaarlozing van de volksge-
zondheid in de Bijlmer naar voren te brengen.
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 Met de komst van het coronavirus heeft het woningisolatiesyndroom er sinds 2020 
een nieuwe uitingsvorm bij. Naar aanleiding van de coronapandemie kwam er veel aan-
dacht voor luchtkwaliteit. Toch, zo stelde de Volkskrant, blijft de luchtkwaliteit in wonin-
gen ‘een blinde vlek’ (Waarlo 2021) Het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van 
fijnstof in huis blijkt nagenoeg ondoenlijk: ‘Dat komt grotendeels doordat er domweg zo veel 
huizen zijn, elk met een unieke situatie.’(Ibid.) daarom deed de krant zelf een steekproefon-
derzoek met 23 huishoudens. als we de opzet van dat onderzoek en enkele van de resul-
taten bekijken, dan geeft dat een inzicht in hoe het eraan toe moet zijn in de dichtbevolkte, 
veelal afgesloten en slecht geventileerde flatwoningen in de Bijlmer. Over de deelnemers 
aan het onderzoek:

‘Om huishoudens zo goed mogelijk te vergelijken, ging het om tweepersoonshuishoudens met 
de keuken en woonkamer in één ruimte, bij wie binnen niet wordt gerookt. De deelnemers 
hielden een dagboekje bij met activiteiten die de luchtkwaliteit kunnen beïnvloeden.’ (Ibid.)

 Onderwerpen die naar aanleiding van het onderzoek in het artikel werden opgeno-
men, waren onder meer het effect van mensen in een ruimte, het luchten van de woning, 
koken met wokken apart vermeld, en ook de piek die in de avond waarneembaar was en 
het slapen met het raam dicht.
 Over wat er met de lucht gebeurt als er mensen binnenkomen, stond vermeld dat de 
CO2 dan toeneemt:

‘CO2 is zelf niet zozeer een boosdoener, zoals fijnstof, het geeft vooral aan of er genoeg frisse 
lucht binnenkomt. Als het zich ophoopt, betekent dit dat er weinig frisse lucht binnenkomt. 
Jacobs [Piet jacobs, luchtkwaliteitsonderzoeker van TNO, NM]: ‘Alle ellende blijft dan ook 
hangen. Fijnstof, schimmels, vocht, virussen, schadelijke gassen zoals vluchtige koolwater-
stoffen. En de geurtjes van mensen, natuurlijk.’’ (Ibid., nadruk NM)

 Opvallend was dat zodra men een half uur het raam openzette, de CO2-waarden weer 
daalden, en als het raam dan weer dichtging, ze direct weer begonnen te stijgen:

‘Bij het onderzoek vergeleek de Volkskrant twee groepen woningen. Enerzijds woningen 
van voor 1980 die het puur moeten hebben van ramen en roosters. Anderzijds nieuwbouw- 
woningen met een modern ventilatiesysteem, maar waar de goede isolatie verhindert dat er 
frisse lucht door naden en kieren binnenkomt. Een duidelijk verschil is niet te zien.
Jacobs is niet verbaasd: ‘Je ziet steeds dat de variatie in bewonersgedrag alles overheerst. Uit 
eerder onderzoek komt wel naar voren dat nieuwbouwwoningen wat betere CO2-waarden heb-
ben. Maar voor fijnstof zien we geen duidelijk verschil.’’(Ibid.)
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 Wanneer de deelnemers aan het onderzoek visite ontvingen, was dit ook direct merk-
baar in de metingen. Het ging hier om maximaal twee bezoekers, in verband met de  
coronamaatregelen. er waren dus nooit meer dan vier personen in de huizen aanwezig. 
dat is in de meeste Bijlmerwoningen wel anders. In die woningen wordt vaak ook fana-
tiek gekookt. Hierover stelde het artikel:

‘Bij vrijwel elk gezin is er een dagelijkse fijnstofpiek die alle andere doet verbleken: de kookpiek. 
Zo ook bij de familie Olden. Dit komt onder meer door opspetterend vet en aanbakkend eten. In 
dit geval komt hier nog een CO2-piek bij, omdat ze op gas koken. Als je bij gasverbranding een 
CO2-piek als deze ziet, weet je dat de lucht zich ook vult met andere stoffen, zegt Piet Jacobs. Te 
weten: ultrafijnstof, dat nog kleiner is dan gewoon fijnstof, en stikstofdioxiden.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hebben kinderen die opgroeien in huizen met 
een gasfornuis 20 procent meer kans op longklachten, vergeleken met woningen met een elek-
trisch kooktoestel.
Jacobs: ‘Weinig mensen beseffen dit. Er zijn er genoeg die op gas koken zonder goede afzuigkap, 
dat is echt onverstandig.[..]’ (Ibid.)

 Ter aanvulling volgde er een aparte passage over wokken. Want wokken:

‘[..] levert dat de fijnstofklapper van de week op, vele malen hoger dan alle andere kookpieken[..] 
Hoe schadelijk is zo’n monsterpiek dan? Mensen met longaandoeningen kunnen direct last 
krijgen, bijvoorbeeld van hoestaanvallen of benauwdheid, legt Jacobs uit. Maar bij de meeste 
mensen uit gezondheidsschade door fijnstof zich pas na vele jaren en draait het dus om gemid-
delden, op de lange termijn. Daar dragen de kookpieken natuurlijk aan bij.’ (Ibid.) 

 Na het koken, zo stelde men vast, bleef de luchtkwaliteit te wensen overlaten:

‘[..] de avond blijkt bij uitstek de tijd voor een slechtere luchtkwaliteit. Er is gekookt, misschien 
branden er kaarsen en iedereen zit op de bank CO2 uit te stoten. En zeker nu blijven ramen en 
deuren vaak dicht vanwege de kou, in de winter.’ (Ibid.)

 Tot slot blijkt de ramen dichthouden tijdens het slapen ook funest voor de lucht-
kwaliteit, die herhaaldelijk uren achtereen te laag blijkt. de conclusie:

‘Op papier is de ventilatie in Nederlandse huizen doorgaans goed geregeld, zegt Jacobs. Maar 
dan moeten bewoners de ramen en ventilatiesystemen wel gebruiken zoals de architect had 
bedacht. En over fijnstof staat er niet eens iets op papier, zegt hij.’ (Ibid.)
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 Over hoe sinds jaar en dag met ventilatie wordt omgegaan in de bouw ging het in 
2021 naar aanleiding van door corona geïnspireerde nieuwe ventilatie-eisen voor de  
horeca:

‘Hoogleraar Building Services Innovation Atze Boerstra (TU Delft) noemt de nieuwe eisen 
voor de horeca “internationaal gezien absurd laag”. De eisen in het Bouwbesluit waren bo-
vendien nooit gericht op het tegengaan van de overdracht van infectieziekten, zegt emeritus 
hoogleraar milieu-epidemiologie Bert Brunekreef (Universiteit Utrecht). “Van oudsher zijn 
die ventilatienormen er vooral voor het tegengaan van geuroverlast.”’’ (Van den dool, 2021)

 Iemand die daar ervaring mee heeft, is dan afrifa, die in een reeks columns over zijn 
verhuizing van de Bijlmer naar de binnenstad schreef:

‘Zodra de pannen tevoorschijn kwamen snelde ik de trap op. Naar mijn kamer om mijn kle-
dingkast dicht te gooien en mijn raam juist open, ook bij regen en wind. De broeken die ik niet 
meer droeg, schoof ik als geurbarricades onder de deur. En als de kookaroma’s naar boven kwa-
men, daalde ik af om de ventilatie aan te draaien.’ (afrifa, 2021)

 Helaas voor afrifa waren de normen laag en werkten de centrale ventilatiesystemen 
niet naar behoren, terwijl het openzetten van ramen en deuren in verband met de hoge 
criminaliteit juist ontraden werd in de Bijlmer.

 Bij het lezen van dit hoofdstuk is het van belang deze informatie in het achterhoofd 
te houden. de situatie die ik schets van de behuizing van de Bijlmerbewoners in de jaren 
negentig - die sindsdien niet significant verbeterd is - heeft op alle fronten meer van de 
schadelijke factoren die in het voorgaande zijn benoemd: meer mensen, sterk afgesloten 
ruimtes, meer koken, minder ventileren uit eigen beweging, slechte centrale ventilatie-
systemen die niet functioneren ‘zoals de architect had bedacht’, geen of weinig kennis van 
het systeem zoals het er is en niet functioneert, geen of weinig kennis van het effect van 
niet ventileren, et cetera. de wetenschap mag dan moeite hebben met het in kaart bren-
gen van alle gevolgen hiervan, wie het Volkskrant-onderzoek naast mijn bevindingen als 
huisarts legt, kan zelf conclusies trekken.

 3.1 Isolatie en ondermaatse ventilatie spelen al veel langer rol in sterfte en 
 ziekten
 Woningen moeten geventileerd worden om vocht en vervuilende stoffen af te voeren 
(Hasselaar, 2001: 109), maar in de Bijlmer werd dit doel niet bereikt. Ventilatievoorzienin-
gen en het gebruik ervan zijn bepalend voor de kwaliteit van de binnenlucht van wonin-
gen (Hasselaar, 2001: 61). echter, voor optimaal functioneren vergt dit grote investeringen 
voor de grote flatgebouwen met elk honderden woningen.
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 enkele belangrijke statements in ‘het recht op gezonde lucht’ van de WHO zijn:

1.  Binnenlucht zou niemand mogelijke gezondheidsschade mogen berokkenen.
2.  een individu hoort enige persoonlijke controle over binnenmilieu en luchtkwaliteit te  
 hebben. 
3.  Het recht op goede binnenlucht is voor ieder, ongeacht nationaliteit, status of inkomen.  
 Minder bedeelden moeten betrokken worden bij wat ook de kwaliteit van de binnen- 
 lucht beïnvloedt, zowel door privaat als particulier ingrijpen. 
4.  Vanuit het principe van gelijke rechten mag het welvaartsniveau geen invloed hebben  
 op het zorgdragen voor goede binnenlucht.
5.  Vanwege hun verantwoordelijkheid dienen alle betrokken organisaties duidelijke  
 criteria te stellen voor het evalueren en vaststellen van binnenluchtkwaliteit en de  
 invloed op de volksgezondheid. (Hasselaar, 2001: 69-70, nadruk NM)

 3.1.1 Isolatie en ventilatie woningen Amsterdam-Zuidoost
 Naar aanleiding van artikelen in de media, uitspraken van deskundigen (delft) en 
de grote omvang van de betreffende aandoeningen in de slecht geventileerde woningen, 
had ik al in de jaren negentig een vermoeden dat deze toename van ziekten ontstond na 
de isolatie van de flatwoningen. Op 14 juli 2005 heb ik het ministerie van VROM enkele 
vragen gesteld over de isolatie van de woningen van amsterdam-Zuidoost. Twaalf dagen 
later ontving ik antwoord van VROM van mw. Hanneke Heuves (publieksvoorlichter) en 
de heer Bennings (die tijdens studie aan de Universiteit van amsterdam betrokken was 
bij de start van de isolatie van de woningen van de Bijlmer en hierover ook een scriptie 
schreef).
 Zij beantwoordden echter maar een deel van de vragen. Wel verstrekten ze namen en 
telefoonnummers van mensen die mij beter konden informeren. Onder anderen gaven 
zij de naam van de ambtenaar Gijs Sukel. Hij was destijds werkzaam bij de gemeente  
amsterdam, stadsdeel Zuidoost.
 Bij de start van de isolatie van woningen in amsterdam, was Sukel sinds 1982 werk-
zaam in de centrale stad bij de dienst Volkshuisvesting (er waren nog geen stadsdelen) en 
was ook betrokken bij de isolatie in de Bijlmer. Op dinsdag 9 augustus 2005 had ik van 10 
tot 11 uur een gesprek met de heer Gijs Sukel, dalsteindreef 47, 5e etage (grijs gebouw). 
Uit het gesprek met de heer Sukel kon ik de volgende geschiedenis van de isolatie van 
Bijlmerwoningen samenstellen.
 Tussen 1983 en 1985 is een aanvang gemaakt met de isolatie van de woningen in de 
Bijlmer. Het betrof een zogeheten ‘na-isolatie’ waarvan de voltooiing 3 tot 4 jaar in beslag 
nam. Van de 12.000 flatwoningen werden ruim 10.000 woningen na-geïsoleerd. De flat 
Gliphoeve werd niet gedaan omdat deze gerenoveerd zou worden.
 de na-isolatie kwam tot stand in het kader van:
1.  amsterdams Isolatie Programma.
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2.  Subsidieregeling van het Rijk.
3.  Bruto-huurverlaging van Bijlmerwoningen.

 de huren waren in die jaren vrij hoog, waardoor er een grote leegstand ontstond. de 
energiekosten waren hier voor een belangrijk deel de oorzaak van. Om de brutohuur te 
verlagen werd in 1983 begonnen met na-isolatie en gerieflijker maken van de woningen. 
de stookkosten werden lager, waardoor de huur verlaagd kon worden. In deze na-iso-
latieperiode ontstond de woningcorporatie Nieuw Amsterdam.

 de eerste isolatie bij de eerste bouw van de woning hield in: 
alleen de woonkamer was voorzien van vaste dubbele beglazing.
de na-isolatie hield in:

1. Plaatsing van een centraal dakventilatieapparaat. Op het dak van alle flats kwam een 
mechanisch ventilatieapparaat dat bestemd was voor hele rijen woningen van boven 
naar beneden en aan weerszijden van het centrale kanaal. Een flat heeft meestal één ka-
naal naar alle woningen. dit apparaat maakt onderdruk in de woningen en via open ra-
men en open kleppen in de woning werd er verse lucht van buiten naar binnen gezogen. 
Via de afzuigpunten in de badkamer, toilet en keuken werd de ververste lucht afgevoerd.
2. Op het dak kwam er een dakpakket. Een paar flats (Huigenbos en Hakfort) kreeg kop-
gevels aan de buitenkant. In Zuidoost zijn er panelen en geen muren en daarom kon er 
geen isolatie in de muren worden aangebracht.
3. Plaatsen van dubbele beglazing: Overal waar glas was, kwam dubbele beglazing: 
 a. In alle vaste ramen: kan je niet openen.
 B. Plaatsen van aluminium-voorzetramen in alle draaiende delen (draaiende ramen  
 kan je openen).
4. Kierafdichting.
5. achter radiatoren kwam er folie om de warmte naar binnen terug te kaatsen.
6. achter de voordeuren kwamen er raambomen om deze goed dicht te houden.

 3.1.2 Verhuurders verleggen de verantwoordelijkheid
 Sinds eind jaren tachtig was er bij de meeste woningen van de Bijlmer geen sprake 
meer van luchtverversing. dit werd veroorzaakt door:

1.  Maatregelen tegen inbraak (geen open ramen, deuren, bovenlichten: dus geen grote 
 luchtinstroom en -uitstroom).
2.  Maatregelen tegen kakkerlakken: alle openingen tussen interieur en exterieur van  
 woning werden dichtgemaakt.
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 Zoals gezegd, waren er op de daken centrale ventilatiesystemen, maar die dienden 
wel goed onderhouden te worden en werkten samen met het ventileren van de woning 
zelf. door een woning met koudere en daardoor droge buitenlucht te ventileren wordt 
vocht afgevoerd, maar:

‘Er moet evenwicht zijn tussen de productie en afvoer van vocht. Dat evenwicht kan verstoord 
worden door te weinig ventilatie of door een te hoge vochtproductie. Als de buitenlucht vochtig 
is, met name in de herfst (buiten is het dan relatief warm en vochtig), dan helpt ventilatie 
weinig en moeten we extra veel ventileren.’ (Hasselaar, 2001: 104)

 dr. ir. Bert Brunekreef, hoogleraar Milieu-epidemiologie van de Universiteit van 
Utrecht, benadrukte het belang van een ventilatiesysteem:

‘“Je moet je huis natuurlijk ventileren, maar mechanische ventilatie is daarvoor een betere op- 
lossing dan af en toe een raampje openzetten. Zo’n systeem zorgt continu voor luchtverversing, 
onafhankelijk van weer, wind en bewonersgedrag.”‘ (Marselis, 2019)

 Overigens is het ‘raampje openzetten’ voor de ventilatie van woningen in amsterdam 
wegens inbraakrisico, ongedierte en tocht toch wel een probleem. de onveiligheid in de 
Bijlmer was hoog in de jaren tachtig en negentig, en daarna ook nog. Het kon voorkomen 
dat terwijl je in de woonkamer met iemand zat te praten, de slaapkamer werd leeggehaald. 
Ook gebeurde het wel dat iemand door een open raam binnensprong om de aanwezige(n) 
vervolgens te mishandelen en beroven. een vriend of familielid een verrassingsbezoekje 
brengen had ook niet veel zin: bij aanbellen aan de deur zonder afspraak werd niet gerea-
geerd, het zou een rover kunnen zijn. In 2005 voerde de politie in deze stad zelfs een cam-
pagne om bewoners bewust te maken van het gemak waarmee inbrekers binnen kunnen 
komen als ze ramen en deuren niet goed afsluiten.[1] Behalve inbrekers waren kakkerlak-
ken- en rattenplagen, naast tocht, belangrijke factoren bij het hermetisch gesloten houden 
van de woningen. als binnenluchtvervuilers noemde Brunekreef in een ander artikel nog 
“vocht en schimmels, allergenen van huisdieren en huisstofmijten”. (Waarlo, 2020)
 Woningcorporaties trachtten te bezuinigen op een goed functionerend ventilatiesys-
teem. Ze zijn niet de enigen, het is een bekend verschijnsel dat stevig bezuinigd wordt op 
de ventilatie van nieuwbouwwoningen in Nederland: “Voor bouwbedrijven is de installatie 
van een ventilatiesysteem in een woning vaak een sluitpost.” (Hofs, 2011)
 Corporaties willen graag bewijzen zien van hun verantwoordelijkheid voordat ze 
kosten gaan maken. Mieke Weterings, adviseur duurzaam en gezond bouwen, stelde in 
2020 dat er genoeg bekend is over gezondheid en binnenmilieu: “Mensen moeten gewoon in 
gezonde en goede omstandigheden kunnen wonen. En daar moeten woningcorporaties en particu-
liere verhuurders voor zorgen, in plaats van nog meer te kunnen bewijzen”, zei ze. (Stravens en 
Fit, 2020) Het gedrag van de bewoners speelt een rol in de luchtkwaliteit, maar kan geen 
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argument zijn om dan maar niet aan onderhoud te doen. Professor Bluyssen, hoogleraar 
Binnenmilieu aan de TU delft, stelde:

‘“Je kunt iemand niet verbieden te roken of verplichten te ventileren, maar de eigenaar is ve-
rantwoordelijk voor een goed werkende ventilatie, isolatie en het onderhouden van in-
stallaties”. ‘In oude huizen is dat een uitdaging, maar ook nieuwbouwwoningen zijn soms 
problematisch. “Die worden potdicht gemaakt en houden geen rekening met het feit dat er 
ook nog gekookt, gewassen en gedoucht moet worden. Als dat vocht niet weg kan, krijg je 
schimmel.”‘ (Ibid., nadruk NM)

 Weterings zei verder dat er enorm wordt beknibbeld op onderhoud: “Corporaties heb-
ben enorm moeten bezuinigen, en het aantal medewerkers per woning is fors teruggelopen. Ze 
hebben allemaal hun eigen definities van woningkwaliteit en veiligheid.” (Ibid.)

 3.1.3 Onverklaarde babysterfte na woningisolatie: wiegendood
 Bij het na-isolatieproject hielden de overheid en uitvoerders geen rekening met de 
niet-functionele ventilatie van de woningen aan de ene kant en de leefwijze van de arme 
niet-witte grote gezinnen in veel Bijlmerwoningen aan de andere kant. dit veroorzaakte 
een achteruitgang in de gezondheid van deze bewoners met een toename van morbidi-
teit en mortaliteit. er was sprake van oversterfte en een toename van babysterfte, astma, 
bronchitis, pneumonie, tinea capitis en tinea corporis (schimmelziekte van behaarde 
hoofdhuid en lichaam), xerosis (droge huid) en allergie voor huisstofmijt.

 Wiegendood na woningisolatie en niet-functionele ventilatie
 Men spreekt van wiegendood bij een plotselinge dood zonder een medische verkla-
ring. In 1997 telde het CBS 32 gevallen van sterfte door wiegendood, in 1998 bedroeg dit 
29 en drie jaar later, in 2001 waren er 34 gevallen van wiegendood.[2] In 1984 stierven 
er 212 baby’s zonder duidelijke oorzaak. de latere daling schreef men toe aan voorlich-
ting.[3] In 1999 schreef de amsterdamse GGd over een onderzoek bij moeders van 1815 
zuigelingen op zes van de twintig consultatiebureaus in de hoofdstad. In een kwart van 
de huishoudens met baby’s rookte men dagelijks. Ook legden nog altijd veel ouders hun 
baby’s op de buik in de wieg. Baby’s konden ook in dekbedden en kussens stikken. 23 
procent van de moeders van Surinaamse afkomst stopte hun baby’s onder een dekbed.[4] 
In datzelfde jaar bestond er de landelijke Werkgroep Wiegendood waar prof. dr. G.a. de 
jonge coördinator en rapporteur was. In een artikel in Medisch Contact stelde hij: 

‘In het overgrote deel van de gevallen van wiegendood blijkt dat voorzorgen ter vermijding van 
de risicofactoren niet optimaal in acht zijn genomen. Soms was dit echter wel zo en werd er ook 
geen andere doodsoorzaak gevonden.’ (de jonge, 1999, p.1630)
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 Bij een onderzoek naar wiegendood uit 2018 werd de volgende informatie gedeeld. In 
de periode 2011-2016 overleden in Nederland jaarlijks 7-15 zuigelingen:

‘[..] plotseling en onverwacht, zonder dat na uitgebreid onderzoek een verklaring voor het 
overlijden werd gevonden. Wiegendood komt in 90 procent van de gevallen voor bij kinderen 
jonger dan 6 maanden, met een piek op de leeftijd van 1-4 maanden. 
Belangrijke vermijdbare risicofactoren zijn: het op de buik of de zij laten slapen van de zuige-
ling, en het samen slapen in één bed van ouders met hun kind als dat jonger is dan 4 maanden, 
of jonger dan 6 maanden als het kind prematuur geboren is of de ouders roken. Belangrijke 
beschermende factoren zijn: borstvoeding; het delen van de slaapkamer met de zuigeling in een 
eigen wieg of ledikant; consequent gebruik van een fopspeen; en gebruik van een slaap- of trap-
pelzak.’ (Konijnendijk e.a., 2018, p.1)

 Een mogelijke nieuwe risicofactor voor wiegendood van baby’s in de Bijlmerflats is 
na de jaren tachtig ontstaan. Het ernstig verstoorde binnenmilieu lag hieraan ten grond-
slag.
 De flatwoningen zijn immers aangesloten aan een centraal ventilatiesysteem. Na-
dat alle woningen vanaf de jaren tachtig in het kader van energiebesparing van dub-
bele beglazing werden voorzien, ontstond er onder jong en oud een scala aan gezond-
heidsklachten, doordat dit ventilatiesysteem niet optimaal functioneel bleek te zijn. Vooral 
in de woningen met grote gezinnen was het afzuigsysteem tijdens het koken, douchen, 
afwassen en was drogen in de woning niet functioneel. de kieren werden dichtgemaakt 
om de massale kakkerlakkeninvasie een halt toe te roepen. Om woninginbraak tegen te 
gaan en om kakkerlakken, ratten en tocht te weren hield men ramen en deuren dicht. 
deze combinatie resulteerde in hoge vochtigheid en temperatuur in de woningen. Tijdens 
mijn visites bij patiënten in zulke woningen ervoer ik het binnenmilieu als een tropen-
klimaat. Ik zag dan vaak beschimmelde muren in de vertrekken en beslagen ramen. aan 
tafel lieten de kleine kakkerlakken zich niet afschrikken. Soms sprintte een muis haastig 
van de ene naar de andere kamer. Ondanks de donkere huidskleur, verkleurden de be-
woners van schaamte. de temperatuur en relatieve vochtigheid in de slecht geventileerde 
babykamers stegen, waardoor de kamers functioneel dikke dekbedden werden.

 drie sterfgevallen van baby’s uit mijn huisartsenpraktijk vonden plaats onder derge-
lijke omstandigheden en leidden mij naar het binnenhuisklimaat als mogelijke verklar-
ing. Ik bespreek hun ziektegeschiedenis in het kort. Collega’s in mijn waarnemingsgroep 
hadden met vergelijkbare gevallen te maken. 

 Ziektegeschiedenissen van wiegendood 
 een huisarts of kinderarts krijgt zelden te maken met wiegendood in zijn of haar loop-
baan. Tussen 1994 en 2002 had ik in mijn huisartsenpraktijk in de Bijlmerhoogbouw te  
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maken met drie gevallen van wiegendood. Gezien de hiervoor aangehaalde landelijke  
cijfers is de kans dat één huisarts met zo’n frequetie met wiegendood wordt geconfronteerd  
bijzonder laag. Bij deze drie casussen waren er gemeenschappelijke omstandigheden 
die niet betrokken werden in een mogelijke verklaring van de plotselinge sterfte van de 
baby’s. In de woningen waar de baby’s vertoefden, woonden meerdere gezinnen met 
enkele kinderen en dagelijks kregen ze babyvisites van familie en vrienden. de baby’s 
verbleven in kamers met een slecht binnenmilieu. In verband met eerder al aangehaalde 
factoren - woninginbraak en kakkerlakkenplaag et cetera – werden ramen, deuren en  
kieren dichtgehouden. er ontstonden in de woning en de babykamer een hoge vochtig-
heid en hoge temperatuur bij een slecht functionerende centrale ventilatie van het flat-
gebouw. deze omgeving kan bij de baby’s warmtestuwing veroorzaken, een oorzaak van 
plotselinge babysterfte.

 Casus 1
 De 22-jarige niet-witte mevrouw P., die in dezelfde Bijlmerflatwoning in de K-zone 
woonde als haar lotgenote van casus 3, beviel in 1994 van een zoon, na een voldragen 
zwangerschap met een normaal geboortegewicht. de situatie in zijn slaapkamer kwam 
overeen met de hiervoor geschetste situatie. er was sprake van hoge vochtigheid en hoge 
omgevingstemperatuur in zijn kamer en een slecht functionerende ventilatieapparatuur. 
een paar weken na zijn thuiskomst overleed de baby plotseling. artsen van het aMC 
kwamen tot de conclusie dat er sprake was van wiegendood.

 Casus 2
 Mevrouw C., een 28-jarige niet-witte vrouw, woonde in een Bijlmerflatwoning in de 
K-zone, beviel in 1997 van een gezonde dochter S. Ruim een half jaar later troffen de ou-
ders S. levenloos in bed aan rond 17:00 uur. Zij was om 12:00 uur naar bed gebracht, had 
rond 14:00 uur borstvoeding gekregen en was na wat spelen opnieuw in slaap gevallen. 
Rond 17:00 uur gingen de ouders kijken waarom zij nog niet wakker was en vonden haar 
levenloos in bed, slap en niet koortsig. Ze lag op haar rug. er ontstond grote paniek, de 
ouders belden het alarmnummer 112, maar kregen slechts een trage respons, waarop ze 
haar zelf naar het aMC brachten. In de tussentijd vond geen reanimatie plaats. Reanima-
tie in het aMC had geen succes.

 Tevoren had S. geen diarree, noch was ze verkouden geweest. Ze was frequent gecon-
troleerd op het consultatiebureau waarbij alles naar wens verliep. de ouders woonden 
samen met meerdere familieleden en vrienden op één adres. Bij eerdere bezoeken had ik 
vastgesteld dat de omgevingstemperatuur in de slaapkamer hoog was, en de vochtigheid 
niet optimaal. Na uitgebreid postmortaal onderzoek kwam het aMC tot de conclusie dat 
bij meisje S. er sprake is geweest van wiegendood.
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 Casus 3
 Mevrouw W., een 23-jarige niet-witte kraamvrouw, woonde in een Bijlmerflatwoning 
in de K-zone en beviel in 2002 van een zoon. Hij was enkele weken te vroeg en met een 
laag geboortegewicht als derde kind geboren. Na een verblijf van ruim drie weken op de 
couveuseafdeling in het aMC kwam hij thuis.

 Moeder woonde illegaal in de Bijlmer samen met een jongeman. In verband met haar 
illegale status was ze bang voor arrestatie door de politie. Ze had zich uit angst voor de 
politie en wegens geldgebrek tijdens de zwangerschap niet laten controleren. Haar oud-
ste twee kinderen werden door haar grootmoeder grootgebracht. Het derde kind werd na 
zijn geboorte in het aMC opgenomen op de neonatale intensivecare-unit (NICU) in ver-
band met zijn vroeggeboorte en mogelijke hartproblemen. Na een maand werd hij naar 
huis ontslagen. de 4-kamerwoning met centrale verwarming die altijd hoog stond, werd 
door twee gezinnen bewoond. dagelijks was er veel bezoek van familie en vrienden. de 
ventilatie in de hele flat was ondermaats en de vochtproductie was hoog. Een week na zijn 
ontslag uit het aMC werd de baby levenloos in zijn bed gevonden. Hij werd met spoed 
naar het aMC gebracht, maar was al overleden. artsen van het aMC constateerden dat 
er sprake was van wiegendood.

 3.2 Bijlmer can’t breathe: kinderen met luchtwegallergieën en astma
 deskundigen die zich bezighouden met slaaptherapie bij jonge kinderen noemen 
‘goede temperatuur en ventilatie’ als een van de adviezen voor een goede slaaphygiëne. 
(de Vries e.a., 2020, p. 21) In het eerder aangehaalde artikel van Stravens en Fit over het 
slechte binnenmilieu in amsterdamse huurhuizen stelde longarts jaring van der Zee dat 
de invloed van het binnenmilieu op luchtwegklachten zeker belangrijk is, “omdat binnen-
lucht gemiddeld veel slechter is dan buitenlucht” – het gevolg van niet ventileren, roken, koken, 
stofzuigen, frituren.’ (Stravens en Fit, 2020)
 de eveneens geïnterviewde hoogleraar Binnenmilieu, Philomena Bluyssen, maakte 
zich grote zorgen over de gevolgen van luchtkwaliteit. “Die worden zwaar onderschat. De 
een is gevoeliger dan de ander, maar slechte lucht kan heel veel ziektes veroorzaken. Mensen zijn 
zich daar onvoldoende van bewust[..] Astma bij kinderen – daar maak ik me echt zorgen om – is een 
probleem.” (Ibid.) Bijna vijftien jaar eerder meldde prof. johan de jongste, hoofd afdeling 
Kinderlongziekten in het erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis, dat hij een toename 
van astma had waargenomen vanaf de jaren tachtig. “Bij kinderen vanaf 6 jaar klopt de  
diagnose astma meestal wel. Van hen heeft vijf tot tien procent astma, een verdubbeling ten op-
zichte van 20 jaar geleden.” (Boelsma, 2006, nadruk NM)

 astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Hierdoor zijn de luchtwegen 
bijzonder prikkelbaar. de luchtwegen vernauwen zich en laten minder lucht door. de 
patiënt wordt kortademig en heeft een piepende ademhaling. (de Vrieze e.a., 2008: 177)
In Nederland hebben circa 115.000 kinderen astma. dat is 4,5 procent van alle kinderen 
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tot en met 14 jaar. daarnaast hebben ongeveer 300.000 kinderen astmatische klachten, 
zoals piepen op de borst en kortademigheid.[5]
 In de beschreven situatie reageren de luchtwegen overgevoelig op verschillende prik-
kels. allergische prikkels zijn allergenen zoals huisstofmijt, pollen, schimmelsporen en 
huidschilfers van dieren. (de Vrieze e.a., 2008: 177)
 ‘In de periode van 1984 tot 1997 nam de prevalentie van astma in de westerse wereld behoor-
lijk toe. Daarna bleef het aantal patiënten stabiel.’ (de Vrieze e.a., 2008: 178)

 In die jaren kreeg ik in mijn huisartsenpraktijk met diverse casussen te maken.

 3.2.1 Casussen uit mijn huisartsenpraktijk
 Ter illustratie van de gevolgen van het woningisolatiesyndroom beschrijf ik hier en-
kele van de tientallen patiënten die mij jaarlijks consulteerden met gerelateerde klachten.

 Kempering Kind R., geboren 1985, zag ik in 1989 enkele keren in verband met hoest-
buien, vooral in de nachtelijke uren. al een jaar klaagde ze ook over jeuk. Het hoesten 
werd erger, waarbij er op afstand een piepend geluid te horen viel. Het gezin bestond uit 
vier personen. de andere leden van het gezin hadden een droge huid, waarbij sojaolie 
in het bad verlichting gaf. Moeder gaf aan dat na koken, douchen, kleding wassen of bij 
bezoek van enkele mensen de ramen gedurende een halve dag beslagen blijven met con-
densvocht en het huis ‘lekker’ warm aanvoelde.
 Ik constateerde dat bij kind R. sprake was van matige bronchitis en een droge huid 
(xerosis cutis, eczeem). Na een maand of twee hadden de woonadviezen en de standaard-
medicatie minder effect. Voor verdere evaluatie en adequate behandeling verwees ik 
patiënte R. naar de kinderarts van het OlVG. deze bevestigde het beschreven ziektebeeld 
en hield kind R. onder behandeling.
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Het 4½-jarige kind R. van de flatwoning Kempering had lichte bronchitis en had een zeer 

droge ‘pukkelige’ huid.

 Kralenbeek I Het in 1989 geboren kind a woonde met nog vier gezinsleden in de 
flat Kralenbeek. Vanaf een paar maanden na haar geboorte tot haar levensbedreigende 
astma-aanval in oktober 1991 had ze vaker klachten van de luchtwegen. Soms ging dit 
gepaard met een matige astma-aanval. Ik bezocht en behandelde haar succesvol. de tem-
peratuur en vochtigheid in de woning voelden tropisch aan. de ventilatiekanalen in de 
verschillende ruimten functioneerden niet. Ramen en deuren werden dichtgehouden om 
criminelen, kakkerlakken en ratten dag en nacht buiten de woning te houden.
 Op 7 oktober 1991 kreeg het meisje a. een ernstige astma-aanval. Na een intramus-
culaire injectie van salbutamol (Ventolin) nam de aanval af en reed ik moeder en kind 
naar de spoedeisende hulp van het aMC. Meisje a. werd in eerste instantie op de Kinder 
Intensive Care opgenomen. een week later kon ze in goede toestand worden ontslagen.
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Het 2½-jarige kind A. van de Bijlmerflat Kralenbeek overleefde in oktober 1991 een

ernstige astma-aanval.
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 Kralenbeek II In mei 1994 werd het 8 maanden oude meisje d. opgenomen. Sinds 
een paar jaar woonde ze in Kralenbeek. Vanaf de leeftijd van een maand hoestte zij 
regelmatig. Ze verbleef met drie andere gezinsleden in een niet-optimaal geventileerde 
4-kamerwoning. Niemand rookte in de woning. Vier dagen voor de opname had ze al 
bijna een week gehoest en ze had geen baat van de reguliere therapie. Omdat ik dacht aan 
een infectie van de lage luchtwegen stuurde ik kind d. in naar het OlVG. Bij haar werd 
een longontsteking (pneumonie) vastgesteld en succesvol behandeld:

 

Bericht van de kinderarts die D. behandelde in het OLVG.
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 Kleiburg de ouders van het in augustus 1989 geboren kind M. woonden sinds een 
paar jaar in de flatwoning Kleiburg op de 10e etage. In 1994 onderzocht ik de 4-jarige M. 
in de thuissituatie (de lift functioneerde) toen hij in zijn hoestbuien bijna geen lucht kreeg 
en verkleurde. M. was het laatste jaar vaker verkouden en moest ook veel hoesten. Ook 
had M. jeukende plekken op zijn gelaat en extremiteiten. Moeder kon hem dan horen 
piepen tijdens zijn snellere ademhaling. Zijn slaapkamer en de woonkamer voelden tro-
pisch warm en vochtig aan. er was condensvocht op de ramen. Na lichamelijk onderzoek 
kwam ik tot de conclusie dat er sprake was van een matige bronchitis en een eczeem in 
zijn gelaat, elleboogplooien en knieholten. M. reageerde goed op de standaardbehande-
ling. echter, de klachten keerden de maanden hierna sneller terug. Begin november 1994 
verwees ik kind M. naar dokter e. van der Veer, kinderarts van het OlVG, voor verdere 
evaluatie en eventuele sanering van de woning.
 Kinderarts Van der Veer bevestigde dat kind M. astmatische bronchitis en constitu-
tioneel eczeem had. dit was op basis van een allergie voor inhalatieallergenen. Onder  
andere was hij positief getest voor huisstofmijt, pollen van bomen, gras en kruid en 
schimmels.
 De CARA-verpleegkundige (CARA staat voor: chronische aspecifieke respiratoire 
aandoeningen) deed in maart 1995 een huisbezoek bij de patiënt.
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De brief van kinderarts V. d.V.

 

Van der Veer adviseerde een “goede sanering van de woonruimte”.
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 CaRa-verpleegkundige Bert lindenhols van Reigersbos deed na een huisbezoek op 
17 maart 1995 een verslag (kenmerk ZO/95.179a/Bl/gko) toekomen aan de kinderarts 
van het OlVG.
 De woning in Kleiburg betrof een 4-kamerflat met vier bewoners. Het bouwjaar was 
circa 1975. lindenhols schreef dat er voldoende ventilatiemogelijkheden waren: ‘open-
slaande ramen, balkondeuren en bovenlichten aan voor- en achterzijde’ en dat de woning voor-
zien was van dubbele beglazing.
 Wat hij niet hierbij schreef, was het feit dat, net als deze bewoners, de meeste anderen 
in de Bijlmer hun ramen en deuren in verband met inbraak, woningovervallen, onge-
dierteplagen en aanhoudende tocht dicht hielden.
 Verder schreef lindenhols over de schimmelplekken in de badkamer en het matig 
functionerend afzuigkanaal. Maar tijdens mijn bezoek in de middag had ik gezien hoe 
wazig de ramen beslagen waren met condens. dit werd veroorzaakt door niet-functione-
rende afzuigkanalen, ook bij de keuken.
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Lindenhols adviseerde de moeder naar de woningbouwvereniging te gaan vanwege de staat 

van de badkamer.

 Het ziektebeeld van kind M. deed zich frequent voor bij andere kinderen en volwas-
senen in dit flatgebouw.

 Kruitberg Het 10-jarige meisje F. (1985) woonde sinds enkele jaren met haar ouders 
in de Bijlmerflat Kruitberg. In 1995 kreeg ze astmatische klachten na een infectie van de 
bovenste luchtwegen. afgelopen jaren had ze matige klachten van hoesten en niezen, en 
kon ze zonder behandeling redelijk goed functioneren.
 Maar eind 1995 werd meisje F. de eerste keer kortademig met piepende ademhaling 
na een flinke verkoudheid. In december 1995 stelde de kinderarts vast dat haar klachten 
bleken te berusten op astma. Ze was allergisch voor huisstofmijt, graspollen en huidschil-
fers van katten en honden, dit hoewel ze geen huisdieren had en met deze dieren niet in 
contact kwam. Midden februari 1996 deed een CaRa-verpleegkundige van het amster-
dams Kruiswerk verslag (kenmerk ZO/96.155a/Bl/fv) van onderzoek van de woning 
van patiënte F. Het bouwjaar van de 4-kamerflatwoning op 8-hoog (lift is vaak defect) 
was 1974. de woning werd centraal verwarmd en was voorzien van dubbele beglazing. 
er werd niet gerookt, de was werd binnenshuis gedroogd. Het luchtafvoerkanaal in de 
badkamer en dat in het toilet functioneerden niet. de badkamer maakte een behoorlijk 
vochtige indruk. Meisje F. deelde haar kamer met haar zusje.

 Bij het 10-jarige meisje F. werd astma vastgesteld, die succesvol werd behandeld met 
bronchusverwijdende medicatie. Ook kreeg ze een antibioticumkuur. Na stabilisatie 
werd F. op een onderhoudsbehandeling gezet.
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Bij het 10-jarige kind F. werd in 1995 astma op basis van allergie voor huisstofmijten vastgesteld.

 Haar woning was vochtig. In verband met inbraakgevaar deden haar ouders de ramen 
niet open voor ventilatie. In deze flat had ik tientallen kinderen en volwassenen in mijn  
huisartsenpraktijk met dit ziektebeeld met dezelfde oorzakelijke factoren. Kortademig-
heid, piepen, hoesten zijn bekende symptomen van astma, de meest voorkomende long- 
aandoening in Nederland.

 Klieverink I In 1997 zag ik het 4-jarige meisje D., wonende in de flat Klieverink, en-
kele keren wegens klachten van de luchtwegen en van haar huid. In de 4-kamerwoning 
verbleven dagelijks meer dan vijf mensen en de binnentemperatuur voelde tropisch aan. 
Niemand rookte. Ramen en deuren waren altijd gesloten en de ramen waren voorzien 
van dubbele beglazing. Ik stelde na lichamelijk onderzoek vast dat haar klachten zouden 
kunnen passen bij een matige astmatische bronchitis. de eruptie op haar romp was een 
uiting van een schimmelinfectie. Haar huid was droog en vertoonde krabeffecten, pas-
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send bij xerosis en eczeem. Ik gaf algemene adviezen ter verbetering van de ventilatie, 
maar de ouders wilden de ramen en deur niet openlaten. de luchtwegklachten met  
hoesten en soms piepen reageerden in eerste instantie goed op de standaardmedicatie 
en instructies van gebruik van de medicamenten. Maar na een paar maanden reageerde 
d. niet optimaal op de ingezette behandeling. Ik verwees haar naar de kinderarts. In het 
volgende verslag werden de details van diagnostiek en intensivering van behandeling 
uiteengezet.
 

Bericht van het OLVG over de vierjarige D.
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 Klieverink II de in 1994 geboren jongen j. werd een half jaar na zijn geboorte door 
zijn oma in de Klieverink grootgebracht. de zwangerschapsduur was bijna 38 weken en 
hij woog ongeveer 2500 gram en vertoonde geen tekenen van eczeem. de ramen van de  
woning hadden dubbele beglazing. de ventilatie functioneerde niet optimaal. Na douchen 
en koken was het condensvocht ruim vier uren tegen de ramen van de woonkamer te 
zien. In de 4-kamerflat woonden vier mensen en was er dagelijks bezoek.
 Op de leeftijd van een half jaar ontwikkelde zich op zijn romp en extremiteiten een 
eczeem en kreeg j. klachten van de luchtwegen op basis van een lichte bronchitis. In ver-
band met een droge huid gebruikte hij sojaolie en zalven. de huidarts constateerde later 
dat er sprake was van een constitutioneel eczeem.
 Op 3-jarige leeftijd werd bij kind j. middels bloedonderzoek aangetoond dat hij al-
lergisch was voor onder andere huisstofmijt en schimmel. In zijn familie komt deze aan-
doening niet voor. een saneringsonderzoeker van de amsterdamse Thuiszorg zag kak-
kerlakken in de woning en constateerde binnen een paar minuten dat de ventilatie in orde 
was. Men gaf de standaardadviezen zoals die al jaren in de folders gedrukt waren.

 

Op 5-jarige leeftijd werd bij kind J. met astma en eczeem middels bloedonderzoek een allergie 

aangetoond tegen huisstofmijt, schimmels en een knaagdierenmix.
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 Egeldonk In 1995 werd bij de 12-jarige M. CaRa bij een forse allergische constitutie 
vastgesteld. Hij bleek allergisch te zijn voor huisstofmijt, huidschilvers van katten en 
honden, pollen van gras, berk en schimmel. de klachten begonnen twee jaar eerder gelei-
delijk met hoesten, niezen en jeuk. een paar maanden voor zijn verwijzing naar de kin-
derarts van het aMC werd hij kortademig met piepende ademhaling en vermoeidheid. 
Hij reageerde eerst goed op medicatie, maar later veel minder.
 Zijn 6-jarige zusje C. had dezelfde astmatische klachten. de klachten verergerden en 
deden zich frequenter voor. de woning-, woon- en gezinssituatie speelden een belang-
rijke rol in het ontstaan en aanhouden van de ademhalings- en vermoeidheidsklachten.
CaRa-wijkverpleegkundige Bert lindenhols van Reigersbos in amsterdam-Zuidoost 
werd door het aMC ingeschakeld om de thuissituatie te evalueren. Opmerkelijk in het 
verslag is het feit dat verpleegkundige niets schreef over de vrijwel afwezige ventilatie, 
het tropisch warme, vochtige binnenmilieu en de schimmelplekken in de hoeken en op 
de wanden. dit alles had ik zelf wel waargenomen.

De toename van de groei van huisstofmijten in een woning wordt sterk bevorderd door 

slechte woningventilatie.



180 | RaCISMe IN de BIjlMeR |

 
Met moeder werd de niet in het verslag opgenomen ventilatie wel besproken.

 De 4-kamerflatwoning voor zeven personen was een knelpunt. Ik ging vaak op huis-
bezoek voor genoemde twee kinderen en een ouder familielid. Het verslag van de CaRa-
verpleegkundige vermeldde niet wat ik wel kon constateren. er lag meestal condens op 
de ramen van deuren en vensters. In alle vertrekken van de woning waren er uitgebreide 
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vocht- en schimmelplekken waarneembaar. de woning voelde tropisch warm en vochtig. 
er werd dagelijks twee keer gekookt en eenieder nam een bad. de afzuigkanalen van de 
keuken, badkamer en toilet functioneerden zeer slecht.
 

Dit rapport van de CARA-verpleegkundige was onvolledig. De zeer gebrekkig functionerende 

mechanische ventilatie van de woning werd niet aangekaart. In verband met inbraak en roofoverval 

werden ramen en deuren dichtgehouden.
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 dr. andré Knulst, hoogleraar dermato-allergologie in het Universitair Medisch  
Centrum Utrecht, verklaarde in 2017 dat astma, hooikoorts en eczeem in de westerse 
wereld op 15 tot 20 procent van de bevolking voorkomen, en dat dit veertig jaar geleden 
een factor vier lager was. (Koelewijn, 2017) Knulst: “En eigenlijk weten we niet wat daar de 
oorzaak van is.” (Koelewijn, 2017)
 acht jaar eerder, in 2009, zei professor allergologie Roy Gerth van Wijk van het  
erasmus Medisch Centrum dat het aantal allergieën beduidend was toegenomen en dat 
bepaalde types in tien tot vijftien jaar tijd zelfs zijn verdubbeld. de meest voorkomende 
soorten waren allergie voor huismijt, hooikoorts, graspollen en katten. Volgens Gerth 
van Wijk was een toename van allergieën vooral te zien bij hooikoorts, onder andere 
neusklachten en astma. In 2009, zei Van Wijk, had 20 procent van de Nederlanders hooi-
koorts. (docter, 2009)
 Wat professor andré Knulst waarnam, zag ik ook onder mijn patiënten in de Bijlmer 
en omgeving. een mogelijke verklaring is de verslechtering van het binnenklimaat 
na de isolatie van hun woningen. Vóór de woningisolatie waren genoemde gezond-
heidsklachten veel minder. In andere amsterdamse stadsdelen, West en Noord, zijn de 
klachten van niet-witte bewoners vergelijkbaar. Ze hadden met huisstofmijten en schim-
mels te kampen, veroorzaakt door hun geproduceerde vocht bij een slechte ventilatie.
 Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) 
was al in 2003 door onderzoeksinstituut TNO gerapporteerd dat energiezuinige hui-
zen de bewoners ziek maakten, maar het weigerde de energie-eisen aan te passen. Om 
het energiegebruik terug te dringen werden nieuwe huizen steeds beter geïsoleerd. de 
luchtstroming verminderde, ook doordat geavanceerde ventilatiesystemen vaak gebrek-
kig werkten en matig werden onderhouden. dat verslechterde het klimaat binnenshuis 
aanzienlijk. Volgens dit TNO-rapport liepen bewoners van deze huizen tientallen pro-
centen meer kans astma, bronchitis, longemfyseem en hartproblemen te krijgen. (de 
jonge, 2006) en in 2006 bleek uit onderzoek van het astma Fonds en Nivel, het instituut 
voor onderzoek van de gezondheidszorg, dat astma, bronchitis, longemfyseem en hooi-
koorts vaker voorkwamen onder niet-westerse allochtonen (niet-witte Nederlanders) 
dan onder autochtonen (witte Nederlanders).[6]
 In 2011 ontstond in genoemde stadsdelen onrust toen bleek dat er permanente ven-
tilatieproblemen waren. door slecht trekkende ventilatiekanalen kampte een aantal wo-
ningen met schimmel. Gevolg: kinderen hadden astmatische klachten en op plafonds en 
langs de kieren vormde zich ongezonde schimmel. (Kruyswijk, 2011)

 Bronchopneumonie In 1990 werd het 4-jarige meisje j.S. van Ghanese afkomst in het  
aMC behandeld voor een dubbelzijdige bronchopneumonie. Sinds 1989 woonde ze  
met haar moeder in de Bijlmer. eerder was ze behandeld voor obstipatieklachten. Maar  
na haar komst in de Bijlmer kreeg ze vaker luchtwegklachten. algemeen lichamelijk en  
bloednderzoek toonde geen andere afwijkingen. Röntgenonderzoek toonde de genoem-
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de afwijkingen. Na een antibiotische behandeling verdwenen haar klachten en de af-
wijkingen in de longen.

 Ook in 2002 nog kwamen er kinderen in de praktijk die ik wegens hun luchtweg-
klachten naar het ziekenhuis moest doorverwijzen, onder wie de 9 maanden oude K.N.:

 

In het AMC was geen plek voor de baby K.N., hij kwam terecht in Laren. (Bron: privéarchief)
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 3.2.2 Thuiszorgadviezen houden probleem onder radar
 een voorbeeld van hoe het er rond dit thema aan toe kan gaan, is de casus van mijn 
patiënt R. die last had van ernstige kortademigheid en bij wie de thuiszorg amsterdam 
een saneringsbezoek bracht om de thuissituatie in kaart te brengen en R. en zijn ouders 
adviezen te geven over hoe te handelen om zijn klachten tegen te gaan:
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 Het advies van de thuiszorg geeft blijk van onvoldoende inzicht in de werkelijke 
oorzaken. Wanneer een pand centraal geventileerd wordt, kan men niet de verantwoor-
ding voor de afzuiging bij de bewoners en het zelf schoonmaken leggen. Het ligt in de lijn 
der verwachting dat bij de thuiszorg bekend was dat men in de Bijlmer ramen en deuren 
doorgaans potdicht houdt in verband met inbraken en ongedierte. de instantie zal vele 
huizen van binnen hebben gezien en veel van dit soort rapportages hebben opgemaakt. 
juist door op deze manier te adviseren konden de werkelijke problemen - gebrekkige 
centrale ventilatie, gebrekkige voorlichting en een gebrek aan werkelijke wil om duur-
zaam in de Bijlmerbewoners te investeren - onder de radar blijven. een rapportage over 
de ventilatiekwestie vanuit de gemeente richting woningbouwcorporaties bleef dan ook 
uit, met alle gevolgen van dien.
 
 3.3 Epidemie: schimmels-huisstofmijt-kakkerlakken-muizen-xerosis
 Vochtoverlast die mede wordt veroorzaakt door aan slechte ventilatie, is een risico 
voor de gezondheid. Huisstofmijt en schimmels vervuilen het binnenmilieu. (Hasse-
laar, 2001: 1) Huismijt is een klein diertje dat net niet met het blote oog zichtbaar is. de 
huisstofmijt komt in alle woningen voor en voedt zich met onder andere huidschilfers 
van mensen en dieren. Voldoende vocht, met een minimale relatieve vochtigheid van 
80 procent, is de belangrijkste levensvoorwaarde. Zonder vocht droogt de mijt uit en 
gaat uiteindelijk dood. In vochtige woningen kan de groei-explosie tot een steeds grotere 
populatie leiden. In vochtige omstandigheden is de mijt te vinden in onder meer kussens 
en het matras. (Hasselaar, 2001: 50) Het eiwit guanine is een allergeen en is te vinden in 
de uitwerpselen en in dode huisstofmijten. De uitwerpselen drogen uit en kunnen als fijn 
stof makkelijk ingeademd worden. (Hasselaar, 2001: 50)
 In de jaren negentig bleek uit een onderzoek van de GGd te amsterdam ‘dat kinderen 
uit een vochtig huis 25% meer gezondheidsklachten hebben dan kinderen in woningen zonder 
vochtproblemen.’ Bij een hoge vochtigheid kunnen schimmels groeien en is het milieu voor 
huisstofmijt beter en gedijt veel ongedierte. (Hasselaar, 2001: 29) Woonvocht: bewoners 
transpireren en ademen damp uit, tijdens het koken komt wasem uit de pan, bij douchen 
hangt de badkamer vol damp, kleding wassen, was drogen en vaat wassen. (Hasselaar, 
2001: 31-2) de Bijlmer huisvestte veel grote gezinnen, die veel woonvocht produceerden 
waarop de al slecht functionerende ventilatie niet berekend was.
 astma is een allergische reactie op onder meer de huisstofmijt, die vooral bij kinderen 
voorkomt. Begin 20ste eeuw vond er een snelle stijging van het aantal astmapatiënten 
plaats, van 1 procent in 1980 tot 5 procent in 2000 van de kinderen onder de 14 jaar. 
(Van den Broek, 2005) de indruk bestond dat astma sterk toenam. als oorzaken werden 
genoemd een grote gevoeligheid voor allergieën en een betere isolatie van woningen. 
echter, deze veronderstellingen waren nog niet bewezen. longarts dr. liesbeth Bel, ver-
bonden aan het centrum voor astma en allergie van het leids Universitair Medisch Cen-
trum, zei in 2005 de indruk te hebben dat een snelle behandeling met ontstekingsremmers 
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de schade aan de longcellen tot staan brengt. Bel: “Astma is chronisch, maar hoe vroeger je 
behandelt, des te minder is de schade aan de longen.” (Ibid.)
 Uit onderzoek van de WHO bleek eens dat 10-40 procent van de huizen vochtig is. 
‘Die concludeerde dat dit steeds tot klachten zal leiden, omdat steeds meer mensen astma en aller-
gieën ontwikkelen.’ (Marselis, 2019) dr. ir. Bert Brunekreef, hoogleraar Milieu-epidemiolo-
gie van de Universiteit van Utrecht, vond dat artsen alerter op dit probleem moesten zijn:

‘“Vraag bij mensen met astmatische en allergische klachten naar hun leef- en werkomgeving. 
Of huisgenoten roken, kaarsen branden, de open haart (sic) stoken en of ze veel vocht- en schim-
melplekken zien.”‘ (Marselis, 2019)

 In 2020 schreef het NRC dat een kwart van de amsterdamse huizen last heeft van 
schimmel en dat schimmel schadelijk is. (Straven en Fit, 2020) Bij bewoners van de Bi-
jlmer doet dit zich al vanaf de jaren tachtig voor. de 49-jarige Sally Panka woonde al meer 
dan 32 jaar in de Bijlmer toen ze in 2000 mededelingen deed na haar verhuizing naar een 
andere Bijlmerflat, Hofgeest. Hier trof ze onder meer schimmel op de muur en gaten in 
de vloer. (Van engelen, 2000) Schimmelsporen zijn overal aanwezig, maar de ontkieming 
ervan hangt samen met hoge vochtigheid, een geschikte temperatuur en een geschikte 
voedingsbodem. en schimmelvorming is het belangrijkste gezondheidsrisico van hoge 
vochtigheid. (Hasselaar, 2001: 48, 105)
 Rond de discussie over het opknappen of slopen van sociale huurwoningen beves-
tigde Peter van Gool, hoogleraar Vastgoedeconomie, tien jaar later dat “aanbrengen van 
dubbelglas tot condensvorming en schimmel op de muren” leidt. (damen, 2011) Ook de uit-
komst van onderzoek in 2012 door Mackintosh School of architecture toonde de gezond-
heidsrisico’s aan als de was binnenshuis te drogen hangt. ‘Uit de was komt veel vocht vrij, 
waardoor een te hoge luchtvochtigheid ontstaat. Dit kan leiden tot meer huisstofmijt en schimmel-
groei.’ (Broersen, 2012) Veel flatwoningen in de Bijlmer voldoen aan dit beeld. Het AMC, 
het ziekenhuis voor de Bijlmerbewoners, was al jaren op de hoogte van hun gezond-
heidsklachten in relatie met het binnenmilieu van de flatwoningen, maar bracht deze niet 
in verband met niet-adequaat functionerende centraal gelegen ventilatieapparatuur van 
de flatgebouwen.
 aMC-longarts jaring van der Zee openbaarde in februari 2020 verontrustende infor-
matie over de ernstige gezondheidsrisico’s die het wonen in de Bijlmer nog steeds met 
zich mee kan brengen: 

‘Bacteriële componenten zoals schimmels, en fabrikanten van allergenen, zoals huisstofmijt 
en kakkerlakken – die hele Bijlmerflats hebben geïnfesteerd – gedijen namelijk beter in 
vochtige huizen.’ (Straven en Fit, e.a., 2020, nadruk NM)
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 longarts Van der Zee bevestigde dat de genoemde problemen de kans op astma en 
bronchitis vergroten. Het vermoeden dat woningkwaliteit een rol speelt bij het ziekte-
beeld van sommige patiënten leeft bij hem:

‘“Wij vragen altijd wel in wat voor woning mensen wonen, of daar sprake is van schimmel-
groei, vochtproblemen, wat voor type verwarming ze gebruiken.” Soms gaat een longverpleeg-
kundige op huisbezoek. Toch blijkt uiteindelijk maar een paar procent van die cliënten ziek te 
worden van hun huis, zegt de arts. „Maar omdat zo veel mensen worden blootgesteld, is de 
totale ziektelast op een bevolking toch groot. Alleen grote epidemiologische studies kunnen dat 
echter aantonen.”‘ (Straven en Fit, e.a., 2020)

 Bijlmerbewoners zullen zich schamen om de gevraagde informatie aan de longarts te 
verschaffen. dit geldt ook voor het ontvangen van vreemde bezoekers. Het is een aanpak 
die niet aansluit bij deze patiëntengroep. Michael Rutgers, directeur van het longfonds, 
zei dat schimmelgroei het risico op het ontstaan van longziekten vergroot en bestaande 
longziekten verergert. (Straven en Fit, 2020) dit standpunt komt overeen met wat ik de-
cennia geleden meemaakte in mijn patiëntenpopulatie: veel luchtwegklachten, vooral ten 
gevolge van allergieën.
 Het binnenmilieu van de woningen van deze patiënten was slecht. Het aantal patiën-
ten met luchtwegklachten ten gevolge van allergieën voor huisstofmijten, met schim-
melinfecties van het behaarde hoofd en van lichaam, nam na de woningisolatie met dub-
bele beglazing sterk toe. de niet-witte Bijlmerbewoners leden veel aan een opvallend 
droge huid. Het gebruik van kilo’s vet en liters badolie gedurende decennia was geen 
wake-upcall voor de medische wereld van specialisten en huisartsen om aan de bel te 
trekken. Mijn overleg met enkele dermatologen had geen effect. Men zei dat deze huid- 
ziekte, xerosis genaamd, vooral bij kleurlingen voorkwam en in relatie stond met de 
donkere huid. Over niet-optimale ventilatie als oorzaak van deze gezondheidsklachten 
wilden de verantwoordelijke autoriteiten geen uitspraak doen.

 3.3.1 Openbare gezondheidszorg: tinea corporis en tinea capitis
 Begin jaren negentig, na de dubbele beglazing van alle woningen in amsterdam-Zuid-
oost, openbaarde zich een duidelijke toename van het aantal patiënten met schimmelin-
fecties op het lichaam (tinea corporis) en op het behaarde hoofd (tinea capitis). Vergeleken 
met de voorgaande jaren vond ik deze ontwikkeling in mijn patiëntenpopulatie opval-
lend. deze groep had een gemeenschappelijke predisponerende factor. Bij de meerder-
heid van deze patiënten functioneerde de ventilatiesystemen niet of niet optimaal. In de 
woning met open centrale verwarming ontwikkelde zich dan een tropisch warm, vochtig 
binnenmilieu. In wezen werd op de romp en behaarde hoofd dezelfde gunstige warme, 
vochtige klimatologische omstandigheid geschapen als de plekken met veel zweet zoals 
tussen de tenen, oksels en liezen. dit heeft een negatief effect op de integriteit en gezond-
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heid van de huid. de huid wordt een ideale voedingsbodem voor verschillende schim-
mels. 

‘Tijdens de groei van huidschimmels vormen zich in hyfen ontelbare sporen: minuscule bolletjes 
die zich gemakkelijk laten verspreiden naar andere gastheren en jarenlang besmettelijk kunnen 
blijven. Die sporen dringen gemakkelijker naar binnen als de huid zacht is, dus in een warme 
en vochtige omgeving.’ (Van dierendonck, 2005: 6)

 Ondanks dat bijvoorbeeld Hogevecht, een groot flatgebouw in de Bijlmer, in 2002 
een grondige renovatiebeurt kreeg van woonstichting Rochdale bleken twee jaar later 
vele woningen aangetast te zijn door onder meer vocht en schimmel. (Simons, 2004) dit-
zelfde vraagstuk zag men ook in andere stadsdelen. er volgde zelfs een rechtszaak over 
ventilatieproblemen – met schimmel als gevolg – van 500 woningen in de Indische Buurt. 
(Zonneveld, 2006)
 Het ventilatievraagstuk is als belangrijke oorzakelijke factor voor deze schimmelin-
fecties nimmer door de vrijgevestigde dermatologen en de gezondheidsautoriteiten van 
de amsterdamse GGd en ziekenhuizen genoemd. Vóór de isolatie van alle woningen in 
amsterdam-Zuidoost (rond 1989) was de epidemiologie van deze aandoeningen verge-
lijkbaar met alle andere vergelijkbare wijken in Nederland. later maakte de mate van 
effectiviteit van de ventilatie voor een gezin het verschil.
 Na epidemieën in amsterdam en Rotterdam ondernam de landelijke Coördinatie 
Infectieziektebestrijding (lCI) actie. Vanaf april 1998 ging men werken met een lCI-pro-
tocol voor tinea capitis. Sinds 1999 dient een basisschool volgens de Infectieziektewet 
twee of meer gevallen van huiduitslag binnen twee weken te melden aan de GGd. Tinea 
corporis en capitis kregen hiermee een plaats in de openbare gezondheidszorg in Neder-
land. (Hoebe e.a., 2000: 195) 

 Toename schimmelinfecties in de Bijlmer
 In mijn praktijk in de Bijlmer met bijna 2000 patiënten werd tussen 1991 t/m 2002 
bij totaal 1088 patiënten een dermatomycose (alleen tinea corporis en tinea capitis) vast-
gesteld. de eerste vijf jaren gebeurde dit bij 270 patiënten (gemiddeld 54 per jaar) en 
van 1996 t/m 2002 bij 818 (gemiddeld 117 per jaar). dit was bijna een verdubbeling van 
de genoemde landelijke omgerekende cijfers van 60 per jaar. Ter vergelijking: ‘In Neder-
land is de incidentie van dermatomycosen in de huisartsenpraktijk ± 30 per 1000 patiënten per 
jaar, maar slechts een deel hiervan is tinea capitis.’[7] In de Bijlmer vormden huisartsen en 
apothekers een Farmacotherapeutisch Overleg(FTO)-groep. Regelmatig overlegde men 
over therapeutische kwesties in de regio. Op de vergadering van de FTO-leden op 5 april 
2001 bevestigden de huisartsen, apothekers en dermatologen (j.P. Bliek en M.F. Hasper) 
de toename van schimmelinfecties in de regio:
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Notulen FTO-bijeenkomst over behandeling schimmelinfecties. (Bron: privéarchief)

 Tinea corporis
 In mijn praktijk in de Bijlmer met bijna 2000 patiënten was bij 873 mensen tussen 1991 
t/m 2002 tinea corporis vastgesteld. de meeste infecties deden zich tussen 1996 t/m 2002 
voor. de eerste vijf jaren was bij 236 (gemiddeld bijna 47 per jaar) en de laatste zeven jaar 
bij 637 (gemiddeld 91 per jaar) mensen, met name volwassenen, de diagnose tinea corpo-
ris vastgesteld. de dalende lijn na 2001 komt door onvolledige overdracht van gegevens 
ten gevolge van de naderende overdracht van de huisartsenpraktijk. Ook na 2000 zette 
de toename van het aantal schimmelinfecties op het lichaam en het behaarde hoofd zich 
voort.
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Een volwassene in de E-zone (Bijlmercentrum) vertoonde over zijn hele lichaam een huidinfectie 

t.g.v. schimmels. In goed geventileerde woningen is dit een veel zeldzamer verschijnsel. 

(Bron: privéarchief)
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 Tinea capitis
 Tinea capitis is een schimmelinfectie die op het behaarde hoofd voorkomt, met name 
bij kinderen. deze huidziekte komt wereldwijd voor en wordt veroorzaakt door dermato-
fyten, huidschimmels die op huid, haar en nagels kunnen groeien. de aangedane plekken 
van tinea capitis hebben vaak een cirkelvorm, men gebruikt daarom ook wel de bena-
ming ‘ringworm’. de schimmels kunnen afkomstig zijn van mens, dier of de bodem. Tinea 
capitis is zeer besmettelijk en kan zich manifesteren, variërend van onopvallende schilfe- 
ring tot kale plekken (alopecia) van de hoofdhuid. Tinea capitis veroorzaakt ook vaak 
jeuk.[8]
 Bij infectie van de bovenste huidlaag (stratum corneum, hoornlaag) speelt de vochtig-
heidsgraad een belangrijke rol. de schimmeldraden groeien het stratum corneum (hoorn-
laag) in, zo worden de haarzakjes aangetast. Na enkele weken volgt er destructie van het 
haarzakje en dus alopecia (kale plek na haaruitval).[9] Besmetting kan optreden door 
direct huid-huid/haarcontact met een besmet mens of dier. Buiten het lichaam kunnen 
sporen lang overleven. daarom kan transmissie ook door indirect contact via gestoffeerde 
stoelen, kappersinstrumenten, toiletartikelen (borstels, kammen, haarspeldjes), of via  
kleding en hoofddeksels plaatsvinden.[10] Kinderen tot aan de puberteit, met een piekin-
cidentie van 4 tot 7 jaar, zijn vatbaar voor infectie met genoemde schimmels. Ondervoede 
kinderen zijn vatbaarder voor infectie dan gezonde kinderen: ‘Predisponerende factoren zijn 
onder andere een toegenomen vochtigheidsgraad van de huid en de aanwezigheid van immuunde-
ficiënties.’[11] 
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 In mijn praktijk in de Bijlmer met bijna 2000 patiënten was bij 215 mensen tussen 
1991 t/m 2002 tinea capitis vastgesteld. de meeste infecties deden zich tussen 1996 t/m 
2002 voor. de eerste vijf jaren was bij 34 (gemiddeld bijna 7 per jaar) en de laatste zeven 
jaar bij 181 (gemiddeld 26 per jaar) mensen, met name kinderen de diagnose tinea capitis 
vastgesteld.
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 de volgende scans geven een voorbeeld van de bevestiging van tinea capitis bij een 
tweejarige uit de Bijlmer.
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Tinea capitis en tinea corporis bij een 2-jarig kind, wonende in de flatwoning Eeftink in de Bijlmer. 

Uit de kweekuitslag bleek dat deze werden veroorzaakt door een infectie met de schimmel 

Trichophyton tonsurans.
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Uit de huidschilfers bij het genoemde 2-jarig kind van de flatwoning Eeftink werd de schimmel 

Trichophyton tonsurans gekweekt.

 Pas midden 1997 sloegen de autoriteiten van de gemeentelijke gezondheidsdiensten 
van amsterdam, Rotterdam en den Haag via de media (o.a. NRC) alarm over de ontdek-
king van schimmelinfectie op het behaarde hoofd (tinea capitis) op verschillende basis-
scholen. deze schimmelinfectie zou besmettelijk zijn en de oorzaak van de uitbreiding 
afgelopen maanden was onduidelijk. Verder meldde het NRC dat deze schimmel al in 
1992 in Rotterdam op kleine schaal was ontdekt. (NRC Handelsblad, 8 juli 1997)
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Hoofdschimmel op scholen, NRC Handelsblad, 8 juli 1997.

 Opmerkelijk aan het plan van de GG&Gd om over te gaan tot massale (maar wel te 
late) informatievoorziening, was hun zwijgen over de explosieve toename van schim-
melinfectie op het lichaam/romp (tinea corporis) in dezelfde periode. deze informatie 
was wel bekend bij de huisartsen en apothekers van de Bijlmer, zoals we hiervoor al 
zagen (FTO-bijeenkomst).
 dit kan zijn verklaring hebben in het feit dat al een half jaar eerder, in januari 1997, in 
de openbaarheid was gekomen dat op verschillende scholen in amsterdam-Zuidoost tien 
tot twintig kinderen besmet waren met een hardnekkige schimmelinfectie van de hoofd-
huid (tinea capitis) waardoor het haar plaatselijk kon uitvallen. Prof. dr. R.a. Coutinho, 
directeur van de divisie Volksgezondheid en Milieu van de amsterdamse GGd, had  
hierover zijn mening gegeven aangaande de hygiënische omstandigheden op die scho-
len.[12]
 echter, Coutinho was al in 1995 op de hoogte van de situatie op de scholen rond de 
Bijlmer.
 In 1995 had de GGd amsterdam een toenemend aantal meldingen van hoofdschim-
melinfecties bij kinderen op basisscholen in amsterdam-Zuidoost ontvangen (Timen, 
e.a., 1999: 24) acties naar huisartsen en media zoals in 1997 bleven achterwege.
 Onderzoekers van de GGd amsterdam noemden toegenomen migratie, toegeno-
men bevolkingsdichtheid in grote steden en bepaalde haarstijltechnieken (bijvoorbeeld 
strakke vlechten) als mogelijke oorzaken van infectie van de hoofdhuid met bepaalde 
soorten schimmels. (Timen, e.a., 1999: 26) Over een mogelijke oorzakelijke rol van slechte 
ventilatie en hoge vochtigheidsgraad van de woningen waar deze kinderen woonden, 
werd met geen woord gerept.

 3.3.2 Kakkerlakken, ratten, muizen, xerosis
 Vanaf de jaren tachtig hadden de Bijlmerbewoners gedurende enkele decennia te 
maken met onder andere een kakkerlakkenplaag in hun keuken, voedselkasten, eet-, 
woon- en slaapkamer. Ondanks hun vele klachten bij gezondheidswerkers en media 
bleven de verantwoordelijke autoriteiten, inclusief de hoofdstedelijke GGd en woning-
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bouwcorporatie, machteloos bij de aanpak van het vraagstuk.
 Bij wijze van contrast: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWa) nam wel 
adequate maatregelen toen in 2018 de vriendin van een bekende persoon een kakker-
lak in de soep van het amsterdamse restaurant Kam Yin in de Warmoesstraat vond. de 
NVWa sloot het restaurant: ‘De NVWA kwam in actie na een melding van Mitchell Esajas, be-
trokken bij The Black Archives, op sociale media. Zijn vriendin had de saotosoep bij het restaurant 
gehaald en kwam thuis bij opening tot de ontdekking dat er een kakkerlak in de soep zat.’[13]

 de afdeling dierplaagbeheersing van de amsterdamse GGd zei in 2013 jaarlijks 1600 
meldingen van muizen- of rattenplagen te krijgen. (de Fauwe, 23 juli 2013) de overlast 
nam toe. In 2016 kwamen er meer dan 2500 meldingen binnen van rattenoverlast in de 
stad. (School, 2018) de ratten ‘zijn via hun urine verspreider van de ziekte van Weil, die via een 
nier- of leverontsteking dodelijk kan zijn.’ (School, 2018)
 De flat Geldershoofd (vroeger Gliphoeve 2) in de Bijlmer ging in 2017 gebukt onder 
een rattenplaag. Zelfs waren er meldingen van bewoners op de negende verdieping die 
op hun balkon ratten hadden zien lopen. eigenaar Rochdale liet Rodentia, het bestrij-
dingsbedrijf van ongedierte, de looproutes van de dieren in kaart brengen: ‘De ratten zit-
ten in het gebouw. We hebben knaagschade gevonden. Via de stamleiding van gas en elektra die be-
gint in de kelder hebben ze een weg naar boven gevonden.’ (Meershoek, 2017, I) Ondergrondse 
containers voor afval zaten vaak vol. Bewoners hielden hun vuilniszakken netjes op het 
balkon. In deze vuilniszakken wisten de ratten hun voedsel te vinden. Rochdale besloot 
maatregelen te treffen om de ratten van het balkon weg te houden. (Ibid.)
 andermaal bij wijze van contrast stond in Het Parool van 19-3-2021 te lezen hoe Stads-
deel Zuid binnen drie maanden na een brandbrief van bewoners al aan de slag ging met 
het bestrijden van ratten. Voor het welvarende Zuid geen jarenlange overlast:

 

Het Parool, 19-3-2021
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 Over deze rattenplaag stond een maand later in het NRC te lezen dat het een bewoner 
van amsterdam-Zuid was die aan de bel trok over de vele ratten die hij zag: ‘Als je mel-
ding maakte moest je soms drie weken wachten op hulp’ (Freriks, 2021) drie weken is een luxe 
vergeleken bij de jaren die voorbijgingen zonder dat er iets adequaats aan de rattenplagen 
in de nabijgelegen Bijlmerflats werd gedaan. Dit terwijl men zich terdege bewust was van 
de gevolgen van het niet oplossen van het probleem. een VVd-raadslid dat voorstander 
was van het gaan schieten op ratten stelde in hetzelfde artikel: ‘de VVD wil dat de gemeente 
alles op alles zet om het rattenprobleem [in het rijke witte Zuid waarover het artikel gaat, 
NM] op te lossen. De aanwezigheid van ratten in huis tast het psychisch welbevinden aan.’ 
(Ibid., nadruk NM)

De gemeentelijke hygiënische dienst demonstreerde dregelmatig minachting voor Bijlmerbewoners. 

In de ruimte voor afval en grofvuil in het zicht van de liften in Egeldonk stonden haast nooit contai- 

ners. Het stinkend vuil tussen duizenden vliegen en vele grote ratten werd gedurende enkele 

maanden verzameld. Bezoekers bij de lift roken ongevraagd de walmen door kogelgaten in de ruiten 

als kennismaking met de wijk. (Foto: privéarchief, 2003)
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Tien jaar later werden flats in de Bijlmer gesloopt of gerenoveerd. Hier een foto van een schone Klus-

flat Kleiburg die niet werd gesloopt door Rochdale, maar verkocht. De nieuwe eigenaar van de flat 

knapte de buitenkant op, de nieuwe bewoners mochten zelf de binnenkant doen. 

(Foto: Paul van den Berg, 2014)

 Xerosis cutis
 Niet-witte bewoners van amsterdam-Zuidoost (Bijlmer) gebruiken vanaf de jaren 
tachtig grote hoeveelheden vaseline/paraffine-zalf, indifferente smeersels respectievelijk 
badolie en sojaolie, zonder dat een apotheker of andere wetenschapper zich druk heeft 
gemaakt over de vraag wat de reden is van de plotselinge ontstane epidemie van xerosis 
cutis die al decennia aan de gang is.
 een laag huidcellen (hoornlaag) vormt de huidbarrière. deze kan mede goed functio-
neren door de aanwezigheid van huidvetten (lipiden). ‘Als er te weinig huidvetten in de hoorn- 
laag zijn, houdt de huid niet meer genoeg vocht vast. De huidbarrière raakt dan verstoord en de 
huid droogt uit.’ Bij mensen met een te droge huid verdampt er voortdurend te veel vocht 
uit de huid. (Tjon lim Sang, 2003: 13) Met een droge huid, ook wel xerosis genoemd, 
bedoelt men een huid die te weinig vocht bevat. dit tekort aan vocht manifesteert zich 
door schilfering en jeuk. de huid voelt ruw en droog aan. In deze droge en stugge huid 
ontstaan gemakkelijk scheurtjes, barsten en kloven. (Cleveringa, e.a., 2008: 254) Bij een te 
droge huid is er sprake van een verstoorde huidbarrière tegen onder andere bacteriën en 
schimmels.
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Apotheker Omid Mehrani van Apotheek del Pueblo in de Bijlmer stelde vast dat zijn klanten grote 

behoefte hadden aan vettende producten, vaseline en paraffine. (Foto: J. Abeling)

 (Meershoek, 2008)

 Bij patiënten met een droge huid worden vette zalven en vochtvasthoudende crèmes, 
oftewel emollientia toegepast. (Tjon lim Sang, 2003: 13) de prevalentie van huidaandoe-
ningen neemt toe met de leeftijd, en daarmee neemt ook de kans op jeuk toe. Het verou-
deringsproces draagt bij aan het ontstaan van jeuk door fysiologische veranderingen van 
de huid met uiteindelijk onder meer een droge huid (xerosis cutis). (leus, e.a., 2019) als 
verlichting van de jeuk optreedt tijdens baden of douchen, doet dit denken aan xerosis 
cutis. Frequent watercontact en een droge, warme omgeving in de winter kunnen verer-
gering geven van xerosis. (leus, e.a., 2019)
 Bouw en renovatie van woningen behoren volgens de nieuwe regelgeving plaats te 
vinden, inclusief een goede afstemming van isolatie en ventilatie. Onderzoeken wezen 
uit dat bewoners van gerenoveerde woningen ten gevolge van slechte ventilatie gezond-
heidsklachten kregen, zoals hoofdpijn en een droge huid (xerosis). (Broeren, 2007) de 
droge huid veroorzaakte jeuk, die een negatief effect had op de kwaliteit van leven.
 Na voltooiing van de woningisolaties met dubbele beglazing van de woningen in 
amsterdam-Zuidoost, ontwikkelde zich een heuse epidemie van xerosis bij de niet-witte 
bewoners. In de woning produceerden (lichaam, koken, douchen, de was) ze veel vocht 
en hielden ramen en deuren gesloten tegen inbraak. de ventilatiekanalen functioneerden 
slecht of helemaal niet. de ongunstige binnentemperatuur en vochtigheid veroorzaakten 
een droge huid die op zijn beurt jeuk en eczeem veroorzaakte.
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 Grunder & Klieverink
 de volgende casus geeft in het kort een beeld van de lijdensweg die sommige patiën-
ten moesten ondergaan, voordat de diagnose xerosis kon worden gesteld. Zelfs huidspe-
cialisten dachten niet aan xerosis ten gevolge van een hoge vochtigheid van het binnen- 
milieu van de goed geïsoleerde woningen en slecht functionerende centrale ventilatieap-
paratuur van de flat. Ten onrechte stelden ze bij deze patiënten de volgende diagnosen 
vast: contacteczeem, constitutioneel eczeem, infectieus eczeem, enz. Hun behandeling, 
die de klachten deed afnemen, gaf in wezen de richting aan van de oorzaak van de aan-
doening. de zalven op een vettige basis en de badoliën hadden effect doordat ze een 
beschermend effect hadden tegen de vochtonttrekkende werking van de hoge relatieve 
vochtigheid en hoge binnentemperatuur in de woning.

 Casus 1
 Meisje R.S., geboren in 1988, woonde sinds begin 1996 samen met drie andere gezins-
leden in een 4-kamerwoning in de Bijlmerflat Grunder. Tot februari 1998 had zij een andere 
huisarts. In verband met voor het eerst ontstane jeuk over haar hele lichaam behandelde 
deze collega haar eind november 1996 voor een scabiësinfectie, die zij niet had. Wegens 
aanhouden van de klachten kreeg ze ruim een week later een zalf met een corticosteroïd 
en ketotifendrank daar de dokter ervan uitging dat er sprake was van een eczeem. de 
jeuk nam iets af, maar keerde na een paar weken, begin februari 1997, in alle heftigheid 
terug. daar meisje R.S. emotioneel van streek raakte, vroeg ze om een verwijzing naar een 
huidspecialist. Toen de huisarts dit weigerde, besloot ze zich bij mij in te schrijven. 
 Ik stuurde haar naar dermatoloog F. Hamerlinck.

 

(Bron: privéarchief)
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 dermatoloog Hamerlinck stelde in februari 1998 vast dat bij het 10-jarige meisje R.S. 
sprake was van contacteczeem. Zijn voorgeschreven invettende crème en badolie had-
den effect doordat er een beschermingslaag, een extra barrière tegen uitdroging, werd 
gevormd.

 

 
Naast patiënte R.S. waren er in de loop van enkele jaren honderden andere kinderen en volwassenen 

die dit ziektebeeld kregen.
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 Het aantal patiënten vergelijkbaar met R.S. schat ik op ruim 30 procent van de patiën-
ten in mijn praktijk van ruim 2000 patiënten in de jaren negentig. Vele Bijlmerbewoners 
leden hieronder. dagelijks moest ik tientallen liters badolie en sojaolie adviseren. In het 
begin vergoedde het ziekenfonds deze middelen, maar toen ze massaler werden aan-
geschaft niet meer. Gelijk met badolie moest ik dagelijks totaal vele kilo’s aan vaseline 
voorschrijven. en deze situatie werd doorgaans gebagatelliseerd door dermatologen in 
de Bijlmer.

 Casus 2
 Meisje P.M. van 1½ jaar, wonende aan de Klieverink, had hardnekkige jeuk en huilde 
ten gevolge van een zeer droge huid. de woning was tropisch warm en vochtig. Het ge-
zin van vier leden was meestal thuis. Ventilatiekanalen van de keuken, badkamer/toilet 
functioneerden slecht. Ramen en deuren werden dichtgehouden. de ouders waren bang 
dat hun jongste dochter een interne ziekte had. de volgende evaluatie van de derma-
toloog bevestigde het ziektebeeld. er was sprake van een xerodermie (xerosis, NM). een 
paar weken na de ingezette medicatie en adviezen werden de klachten minder:

 

 

 Kind P.D. had jeuk ten gevolge van een droge huid. Ze werd met een vette zalf behandeld, 
samengesteld met gelijke hoeveelheden van vaseline en paraffine en een zalf met hydrocortison 1%.
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 Kinderen (en volwassenen) die deze behandeling kregen, mochten niet lang onder de 
douche staan. de klachten namen af, en de zalf gaf wat verlichting, maar de droge huid 
keerde vaker terug. aan de situatie in huis veranderde niets. Sommige mensen stopten 
met zeepgebruik en schaamden zich met anderen erover te praten. deze huidaandoening 
(xerosis) veroorzaakte jarenlang veel psychisch leed.

 Casus 3
 een jongetje van 1 jaar uit de K-buurt had al sinds zijn geboorte last van de onder  
Bijlmerbewoners zo bekende extreem droge huid. dit bevestigde de dermatoloog mij na-
dat ik het kind had doorverwezen. Gelukkig hielp de behandeling, al leert de ervaring dat 
de klachten vaak terugkeren. juist ook omdat er aan het binnenklimaat niets verandert.

 

Bericht van de dermatoloog over een van mijn patienten met een extreem droge huid. 

(Bron: privéarchief)
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 3.4 Meer corona in de Bijlmer door slechte ventilatie
 Hoe ver dit soort kwesties - ongelijkheid in behandeling door instanties gezond-
heidszorg - reiken en wat voor invloed ze hebben werd in 2020 nog eens duidelijk. Tijdens 
de coronacrisis in mei 2020 zei Sheela Vyas, adviseur bij vrijwilligersorganisatie Venzo, 
dat veel mensen in amsterdam-Zuidoost krap behuisd zijn: “Ze wonen soms met meerdere 
gezinnen in één woning.” (Niemantsverdriet, mei 2020) de centrale ventilatieapparatuur 
van deze flatgebouwen werkt onder de maat, en doordat ramen, deuren en gevelroosters 
dicht gehouden worden in verband met inbrekers, ratten, kakkerlakken en tocht, vindt er 
geen luchtverversing plaats in de woningen.
 eind jaren 80 was ik al bezig met de medische gevolgen van de slechte luchtkwaliteit 
in de Bijlmerwoningen. In die tijd werden veel woningen voorzien van isolerende be-
glazing om energie te besparen. er werd echter geen rekening gehouden met de daarbij 
behorende en broodnodige ventilatiemogelijkheden. dit veroorzaakte een achteruitgang 
in de gezondheid van deze bewoners met een toename van morbiditeit en mortaliteit. er 
was sprake van oversterfte en een toename van babysterfte, astma, bronchitis, pneumo-
nie, tinea capitis, tinea corporis, xerosis en allergie voor huisstofmijt.
 aMC-longarts jaring van der Zee bevestigde in 2020 dat ‘mensen in vochtige en slecht 
geventileerde huizen meer risico lopen op luchtwegklachten en allergieën dan bewoners van goede 
huizen.’ (Stravens & Fit, 2020) Tijdens de verschillende golven van de coronapandemie 
werd andermaal duidelijk wat hiervan de ernstige gevolgen zijn: ‘Het aantal besmettingen 
met het coronavirus is hoog onder migranten in de grote steden, deels door slecht geventileerde 
woningen en onderliggende gezondheidsproblemen.’ (Weeda & Kamerman, 2020) een kwart 
van de Ghanese amsterdammers (ongeveer 13.000 mensen, de meesten wonen in Zuid-
oost) heeft antistoffen tegen het coronavirus in het bloed. (Van Kempen, 2020) Om virus-
overdracht via aerosolen (microscopisch kleine druppeltjes) te beperken is ‘ventilatie ver-
beteren’ van binnenruimtes een van de adviezen die de Wereldgezondheidsorganisatie 
WHO geeft. (Van Mersbergen, 2020)
 In de Bijlmer is het WHO-advies niet haalbaar. Patiënten van huisarts anja Vrakking 
in amsterdam-Zuidoost zijn krap behuisd. ‘“Bij Surinaamse en Antilliaanse families wonen 
opa en oma vaak in. Dat vergroot de kans op besmetting. Ze hebben geen extra kamer waar een be-
smet familielid zich eventjes kan terugtrekken”,’ aldus de dokter. (Niemantsverdriet & Weeda, 
2020) Van de afgenomen tests in amsterdam-Zuidoost in week 37 in september 2020 was 
20 procent positief, terwijl in amsterdam-Zuid of -Centrum 8 procent positief was. (Huis-
man, 2020) dit verschil viel ook de artsen op die werkzaam waren op de intensive care 
van het amsterdam UMC, locatie aMC (vlakbij de Bijlmer): ‘Zo merken ze dat zich relatief 
veel mensen van niet-westerse afkomst onder hun patiënten lijken te bevinden.’ (effting, oktober 
2020)
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 GGD Amsterdam
 de discussie over de rol van aerosolen bij de verspreiding van het coronavirus zette 
velen aan het denken over de luchtkwaliteit binnenshuis. Rob van Strien van de GGd 
amsterdam en voorzitter van de landelijke GGd-werkgroep binnenmilieu zei, ‘slechte 
luchtkwaliteit ontstaat als de lucht in een ruimte lang niet ververst wordt. Er hoopt zich van alles 
op.’ en over luchtwegklachten zei hij:

‘“Veel mensen hebben schimmels in de badkamer. Maar daar ben je niet zo vaak. Als het over-
slaat naar de woonkamer of de slaapkamer heeft het meer kans om op de luchtwegen te slaan. 
Mensen met astma hebben sneller last van slechte luchtkwaliteit dan anderen.”‘ (Berkhout 
e.a., oktober 2020, nadruk NM)

 Ook over ventileren van ruimten waar mensen verblijven, gaf Van Strien zijn mening: 
“Ventileren moet continu, ook als je niet in de ruimte bent. Het is iets anders dan luchten, waarbij 
je de ramen even flink open zet.” (Ibid.)
 Uit deze woorden van Van Strien rond de verspreiding van het coronavirus blijkt dat 
de GGd wel degelijk op de hoogte is van de relatie tussen slechte ventilatie van wonin-
gen en gezondheidsklachten. dan zou de GGd ook op de hoogte moeten zijn van de al 
decennia-lang voorkomende ernstige ziekten ten gevolge van slechte ventilatie van de 
woningen in de Bijlmer. de publieke gezondheid kwam hierdoor in het geding, een ver-
antwoorde-lijkheid van de GGd. dat dit door de GGd niet adequaat aangepakt is, past 
in de lijn van hun werkwijze om Bijlmerbewoners met tuberculose, legionella en andere 
besmettelijke ziekten onder het publiek te negeren.

 3.4.1 Coronavirus toont hoe weinig er is veranderd voor de Bijlmerbewoners
 de ernstige pandemie van het coronavirus in maart 2020 maakte duidelijk dat de 
gevolgen van armoede in amsterdam-Zuidoost zich nog steeds in dezelfde mate voor-
doen onder bewoners als een paar decennia terug. In de jaren negentig maakte ik als 
huisarts in de Bijlmer de structurele armoede zichtbaar met het ‘Brood op doktersrecept’-
project.
 Sinds het begin van de coronacrisis in 2020 is het aantal amsterdammers dat afhan-
kelijk is van de Voedselbank met 30 procent toegenomen. Ongeveer 4143 amsterdam-
mers waren in september 2020 afhankelijk van het eten van de Voedselbank. Begin maart 
waren dat nog 3190 mensen. In de Bijlmer verdeelden vrijwilligers de inhoud van vele 
pakketten. (Roele, 2020) enkele maanden later sprong Het Nederlandse Rode Kruis deze 
doelgroep in amsterdam-Zuidoost bij met voedselhulp. Om dat voor elkaar te krijgen 
besloot directeur Marieke van Schaick intensief samen te werken met organisaties in  
amsterdam-Zuidoost. Van Schaick: “Wij steunen met middelen, kennis en expertise, zij hebben 
de toegang tot de doelgroepen.” (de jager, 2020)
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 Bewoners van de slecht geventileerde woningen in de Bijlmer lopen een groter ri-
sico elkaar of bezoekers sneller te besmetten. Wetenschappers van de Universiteit van 
amsterdam en amsterdam UMC (aMC) zeggen dat kleine hoestdruppeltjes minuten in 
binnenruimtes zweven, vooral waar slecht wordt geventileerd. Goede ventilatie is dus 
cruciaal in de bestrijding van het coronavirus.[14] de niet-adequate ventilatie van Bijl-
merwoningen staat in verband met de lage sociaal-economische status van de bewoners. 
Sociale ongelijkheid leidt ertoe dat meer niet-witte bewoners uit de Bijlmer met het coro-
navirus besmet zullen worden dan mensen uit amsterdam-Zuid. dit is af te leiden uit de 
volgende ervaring in engeland, waar beleidsmakers ook in amsterdam-Zuidoost mee te 
maken hebben:

‘Oude arbeiderswijken in de steden zijn het hardst getroffen en de levensomstandigheden daar 
zijn slechter dan elders in Europa. Vochtige woningen en luchtvervuiling werken astma in 
de hand, wat het virus extra gevaarlijk maakt. Het zijn bovendien levendige buurten waar 
mensen, veelal afkomstig uit etnische minderheden, veel contact hebben, dicht op elkaar leven 
en beroepen hebben die niet thuis van achter de laptop kunnen worden uitgeoefend.’ (Van Ijzen-
doorn, 2020)

 er wordt erkend dat de coronacrisis arm en rijk niet evenzeer treft. een landelijke 
adviescommissie onder leiding van de amsterdamse burgemeester Femke Halsema con-
cludeerde in mei 2020 dat kwetsbare groepen extra hard worden geraakt door de econo-
mische gevolgen van het virus. (Niemantsverdriet, mei 2020) dit zie je in amsterdam-
Zuidoost en gaat als volgt in zijn werk:

‘Een wijk met bovengemiddeld veel kwetsbare mensen: werklozen, eenoudergezinnen, status-
houders, mensen zonder verblijfspapieren. Ze worstelen met schulden en sociale isolatie, hun 
kinderen hebben een leerachterstand op school.’ (Ibid.)

 Bewoners en maatschappelijk werkers vertelden dat vanwege covid-19 de proble-
men flink verergerden. (Ibid.) In mei 2020 maakte het dagelijks bestuur van Amsterdam-
Zuidoost bekend zich grote zorgen te maken over de coronacrisis. “Officiële initiatieven 
zoals de voedselbank kunnen de vraag nauwelijks aan.” Het stadsdeel vroeg het amsterdamse 
college van Burgemeester en Wethouders om financiële hulp. (Ibid.)
 Na een paar maanden in de coronapandemie, in mei 2020, merkte lucia Martis, di-
recteur van ProFor, een sociaal-maatschappelijke organisatie in de Bijlmer, een toename 
van problemen door de beperkende maatregelen vanwege covid-19. Martis zei dat sinds 
de uitbraak van corona, haar doelgroep ingrijpend veranderde. Naast mensen met huise-
lijke problemen, zij die moeite hadden met het aanvragen van bijstand, kreeg ze nu veel 
zzp’ers. (Ibid.)
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 Regina Macnack (‘tante Regina’) runt de oudste en grootste voedselbank in Zuid-
oost. In mei 2020 ontving ze gedurende de coronacrisis voldoende levensmiddelen voor 
de arme Bijlmerbewoners. Van defensie ontving ze behalve yoghurtjes, twaalf ton levens-
middelen. Overgebleven van een geannuleerde trainingsmissie. (Ibid.)

 3.4.2 Slechte ventilatie na woningisolatie ook debet aan hogere covid-19-sterfte
 de coronacrisis vergroot de kloof in de gezondheidsverschillen ‘[..] alleen maar verder, 
die treft de armste wijken het hardst.’ (Van der Geest, 2020) dat meer niet-witten aan het  
coronavirus zullen sterven, is inherent aan het voorgaande en wordt niet ontkend. ‘Het 
coronavirus discrimineert wel’ kopte voormalig aMC-bestuursvoorzitter dokter Marcel 
levi in mei 2020. de uitkomst van een besmetting met het coronavirus is ‘wel sterk afhan-
kelijk van welvaart, sociale status en zelfs etnische afkomst’, aldus internist levi. (levi, 2020) 
 CBS-cijfers toonden in mei 2020 signalen van etnische ongelijkheid:

‘Het CBS analyseerde in mei de oversterfte in de eerste zes weken van de uitbraak en conclu-
deerde dat er in de bevolkingsgroepen met een migratie-achtergrond bijna 50 procent meer 
mensen waren overleden, terwijl de oversterfte voor inwoners met een Nederlandse achter-
grond op bijna 40 procent lag.’ (de Visser, 2020; zie ook: Niemantsverdriet e.a., oktober/
november 2020)

 de coronabesmetting was in week 37 ruim twee keer hoger in de armere Bijlmer dan 
in het rijkere amsterdam-Zuid. (Huisman, 2020) Ook armand Girbes, hoofd van de in-
tensive care in het amsterdamse VUmc en hoogleraar Intensivecaregeneeskunde, wilde 
in oktober 2020 benadrukken dat het coronavirus wel discrimineert. (de Visser, 2020)
 Op 6 februari 2021 publiceerde Het Parool een uitgebreide rondgang langs huisart-
sen werkzaam in diverse amsterdamse stadsdelen. de cijfers die daarbij gepresenteerd 
werden, laten zien dat het beeld sinds het begin van de coronacrisis niet veranderd is:

Coronatests afgenomen in de periode
19 oktober 2020-24 januari 2021

                                AANTAL POSITIEF
 Stadsdeel Centrum 24.500 10,6%
 Stadsdeel Nieuw-West 35.000 21,4%
 Stadsdeel Zuidoost 18.000 22,1%
 Stadsdeel Zuid 42.000 11,3%

(bron: Sevil, 2021)
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 Over het lage aantal testen in de Bijlmer vertelde de aldaar geïnterviewde huisarts 
addy van der Woude (Huisartsen Ganzenhoef) dat taalachterstand een belangrijke rol 
speelt, maar ook schaamte, en een hevige, en terechte angst voor de gevolgen van een 
positieve uitslag:

‘Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat mensen zich laten testen? Dat is in Centrum en Zuid al 
moeilijk, maar in deze wijk kan de uitslag voor iemand ronduit desastreus zijn. “Iemand die al 
voor een woekerprijs in een kamer van twee bij twee zit, is bang dat de huurbaas hem eruit gooit 
als hij corona heeft. Dát zijn de verhalen die ik hoor.[..] Ik zeg dan wel: Het is belangrijk om je 
te laten testen. Maar dan zeggen ze: als ik corona heb, betaal jij dan mijn huur als ik niet mag 
werken? Zorg jij dan dat mijn familie me niet met de nek aankijkt?”‘ (Ibid.)

 Van der Woude werkte ook mee aan een speciale informatiecampagne van de GGd 
voor de Ghanese bevolking in de Bijlmer om de invloed van de taalachterstand en de 
desinformatie tegen te gaan. (Ibid.)
 al in oktober 2020 deelde amsterdam mee dat er voor door het virus hard getroffen 
bevolkingsgroepen extra aandacht zou komen. Burgemeester Halsema zei dat preventie-
teams van de GGd onder andere in de wijken in amsterdam-Zuidoost (o.a. de Bijlmer) 
in verschillende talen over de besmettingsrisico’s gingen vertellen. (Koops, oktober 2020) 
Ook zei Halsema: “We weten uit onderzoek dat in deze wijken veel mensen wonen die klein-
behuisd zijn, grote gezinnen hebben met banen waarbij zij veel in contact komen met mensen.” 
(Koops, oktober 2020) Over de slechte ventilatie in de woningen in deze wijken zei de 
burgemeester niets.
 echter, om te kijken waarom het coronavirus wel discrimineert, nam huisarts Maria 
van den Muijsenbergh, tevens hoogleraar aan het Radboudumc en onderzoeker van ge-
zondheidsverschillen bij Pharos, zes mogelijke verklaringen onder de loep. Naast ‘vaker 
een contactberoep, meer onderliggende ziekten, onduidelijkheid maatregelen, genetische’ en ‘cul-
turele verschillen’, noemde ze ‘krappe behuizing’ als tweede op de lijst van mogelijke ver-
klaringen waarom het virus wel discrimineert. (de Visser, 2020) Van den Muijsenbergh: 
‘Grotere gezinnen, drie generaties bij elkaar en kleine, slecht geventileerde huizen: het komt vaker 
voor bij migranten en dat vergroot de kans dat ze een infectie op elkaar overdragen.’ (de Visser, 
2020, nadruk NM)
 In 2021 kwam het CBS met nieuwe cijfers die ondubbelzinnig aantoonden dat bij de 
eerste coronagolf mensen met lage inkomens en/of een migratieachtergrond een hogere 
sterftekans hadden bij een coronabesmetting. Wederom kwam arts Van den Muijsenbergh 
aan het woord over de bevindingen. de hoogleraar wees op vaker onderzochte en gepre-
senteerde bevindingen aangaande leefstijl van arme en rijkere mensen en het stressniveau 
waaronder men dagelijks leeft wanneer er langdurige problemen zijn met schulden en 
voldoende inkomen vergaren. (Stoffelen 2021) Van den Muijsenbergh schroomde echter 
niet om ook een andere verklaring te benoemen, eentje waar ik al sinds het begin van mijn 
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praktijk midden jaren tachtig bekend mee was en die ik ook in de inleiding heb aange-
haald: ‘[..] het onvermogen van de gezondheidszorg om aansluiting te vinden bij patiënten uit een 
andere cultuur.”‘ (Ibid.)
 eveneens in 2021 kwam naar buiten op welke wijze het woningventilatieprobleem 
wel op de politieke kaart kwam te staan. Uit een artikel over de energie die opiniepeiler 
Maurice de Hond, met enig succes, in zijn coronatheorieën steekt, werd het volgende 
duidelijk:

‘[..] Maurice de Hond zorgde er dit najaar [2020, NM] persoonlijk voor dat het belang van 
ventilatie hoger op de agenda kwam in de strijd tegen corona. Anders dan het RIVM is de peiler 
ervan overtuigd dat het virus zich voor het overgrote deel verspreidt via aerosolen: kleine drup-
peltjes die meters kunnen zweven. Om besmetting op deze manier te voorkomen, moeten 
binnenruimtes goed worden geventileerd. Daar is een Deltaplan Ventilatie voor nodig, 
opperde De Hond, waarbij de overheid geld beschikbaar moet stellen om de luchtkwaliteit op 
onder meer scholen te verbeteren.

Het RIVM en het kabinet vonden dit aanvankelijk „geen issue”. Maar na aanhoudende publi-
citeit, aangewakkerd door De Hond, liet het kabinet onderzoek doen naar de ventilatie op scho-
len. Toen bleek dat deze op honderden scholen tekortschiet, kwam er een subsidiepot 
van 360 miljoen euro voor betere ventilatie.’ (Kouwenhoven & Heck, 2021, nadruk NM)

 Goed ventileren en het adequaat laten functioneren en onderhouden van ventilatie-
systemen zijn in essentie preventieve gezondheidsmaatregelen. Yvonne van duijnhoven, 
die in 2021 verhuisde van GGd amsterdam (hoofd Infectieziekten) naar GGd Rotterdam-
Rijnmond (algemeen directeur), gaf in een interview haar visie op de manier waarop in 
Nederland wordt omgegaan met ziektepreventie:

‘Wat volgens Van Duijnhoven eveneens een les is voor de toekomst: ziektepreventie moet veel 
belangrijker worden. Van de 100 miljard euro aan zorggeld gaat zo’n 92 miljard op aan het 
genezen van ziekte en het uitstellen van overlijden, terwijl voor het voorkomen van ziekte 
‘slechts’ 8 miljard is gereserveerd.
 Het gebrek aan ziektepreventie is ‘de blinde vlek’ in het volksgezondheidsbeleid, zegt Van  
Duijnhoven. Ze begrijpt wel waarom. Mensen die niet ernstig ziek worden bezetten immers 
geen ziekenhuisbedden. Maar het coronavirus maakte die groep ineens zichtbaar.
“Als geen enkele Nederlander zou roken of te zwaar zou zijn, was het de afgelopen twee jaar 
niet zo druk geweest op de ic’s. Ziektepreventie verdient zichzelf terug. Daarnaast: gezonde 
mensen hebben vaak een hogere levenskwaliteit.’ (Kempen, 2021)

 dit laatste is zeker waar in een wijk als de Bijlmer, waar de levenskwaliteit doorgaans 
een stuk lager ligt dan elders. aandacht voor de problematiek rond woningisolatie en 
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ventilatie had de bedoelde groep meer dan twintig jaar geleden al zichtbaarder kunnen 
maken.
 Mogelijk had ik net als de Hond de Nederlandse staat of de gemeente amsterdam 
ertoe kunnen bewegen om een subsidiepot open te trekken voor het tekortschieten van 
de ventilatiesystemen in de Bijlmerflats in de jaren negentig. De tegenwerking van hoog 
niveau die ik ondervond, heeft mij ervan weerhouden dit thema te kunnen aankaarten 
zoals ik andere zaken waarin de zorg in de Bijlmer zwaar tekortschoot wel op de agenda 
kreeg (legionellaverspreiding en tbc-bestrijding; zie hoofdstuk 8).
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 Hoofdstuk 4 
 Rassendiscriminatie Bijlmerpolitie met de 
 paplepel ingegoten

 Terwijl Nederland zich al decennia een zeer tolerant land waant, wijzen internatio- 
nale rapporten even zo lang op het tegendeel, zeker waar het de politie betreft. de 62-jarige 
Gerri eickhof, verslaggever van het NOS journaal, noemde het in augustus 2020 ‘‘‘[een] 
kwestie van pech en geluk dat ik in mijn leven intussen 42 keer ben aangehouden zonder concrete 
aanleiding, en zij [zijn witte vrienden, NM] nog nooit. Met een dergelijke getalverhouding is 
er denk ik geen sprake van toeval. Volgens mij is het racisme.”’(Berkeljon, 2020) de mensen-
rechtenorganisatie amnesty International stelde in 2013 in een duimdik rapport dat de 
Nederlandse politie discrimineert. Onderzoek wees uit dat bij identiteits- en verkeers-
controles en preventieve fouilleeracties agenten er vaker niet-witte dan witte Nederlan-
ders uitpikten. Hiermee schonden ze de mensenrechten. (Klos, 2013; Vugts, e.a., 2013) In 
vergelijkbare situaties houden agenten niet-witte jongens aan terwijl witten vrijuit gaan. 
(Groen, 2013) als reactie hierop zei hoofdcommissaris van politie Henk van essen, lid van 
de korpsleiding: ‘“Wij wijzen etnisch profileren af.”‘(Vugts, e.a., 2013)

 Meer dan tien jaar daarvoor, op 13 november 2001, publiceerde de europese Commis-
sie tegen Racisme en Intolerantie (eCRI) een rapport over Nederland. Hieruit bleek dat 
Nederland geen reden had tevreden achterover te leunen als het ging om de bestrijding 
van racisme en discriminatie. de eCRI concludeerde dat de wetgeving wel op orde was, 
maar dat er in de praktijk nog het een en ander aan de Nederlandse aanpak van racisme 
en discriminatie schortte, onder andere dit:

‘Wat ontbreekt is aandacht voor racisme en discriminatie, in de eerste plaats bij de politie. In 
een proces verbaal wordt dikwijls geen rekening gehouden met bijkomende omstandigheden 
als die geen element in de strafbaarstelling vormen. Dat moet veranderen en daarvoor kan een 
speciaal discriminatiecentrum bij de politie nuttig zijn.’ (Sorgdrager, 2001)

 een groot probleem dat in de loop van de tijd keer op keer de kop op stak, is hoe 
welig racisme tiert binnen de politiekorpsen zelf. Zo bleek uit een onderzoek in 2008 
dat één op de drie korpsleden van de politie amsterdam-amstelland zei dat binnen het 
korps racistische grappen en opmerkingen werden gemaakt. (Vugts, 2008; B-65) en bij 
de amsterdamse brandweer is het niet veel anders. een brandweerman van Surinaamse 
komaf stopte daarom in 2020 met het aanjagen van diversiteit binnen het korps. Hij 
vond dat de leiding te weinig deed tegen racisme. Voor brandweercommandant Tijs van 
lieshout had racismebestrijding geen prioriteit. (Niemantsverdriet, 12 augustus 2020) 
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een brandweerkazerne in amsterdam-Zuidoost (Bijlmer) wordt spottend ‘[..] “de apen-
rots” genoemd omdat er relatief veel zwarte brandweerlieden werken.’ (Niemantsverdriet, 13 
augustus 2020, nadruk NM)

 4.1 Politieracisme: binnen en buiten
 Zoals er in 2020 verbazing heerste in Nederland over de bereidheid tot protesteren 
in de Bijlmer, zo heerste er ook verbazing, en veel onvrede, over de agenten die tijdens 
die demonstratie hun steun betuigden. Ook daar lag onbegrip op de loer: men interpre-
teerde de knieval van sommige zwarte agenten als een steunbetuiging aan de protesten 
tegen racisme naar aanleiding van de door de politie vermoorde George Floyd in de VS. 
echter, de agenten hadden ook een veel meer intrinsieke motivatie: protesteren tegen het 
aanhoudende en verregaande racisme in de eigen gelederen, op hun werkplek, onder 
hun collega’s, en vanuit de politieleiding, die nauwelijks optreedt tegen racisme op de 
politiewerkvloer en bovendien klokkenluiders monddood maakt.

 

Zwarte agenten betuigen steun aan antiracismestrijd bij de demonstratie in de Bijlmer van 10 juni 

2020; dat omvat ook de strijd tegen het racisme binnen hun eigen organisatie. 

(Foto: ANP, Robert Meerding)

 Het was onder meer deze steunbetuiging die dat racisme op de politiewerkvloer 
aan het licht bracht. In een artikel over een geheime Facebookgroep waar meer dan 9000 
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(oud-)politieagenten lid van waren, citeerde Marcel Haenen enkele reacties op de knie-
lende collega’s: 

‘Een grote meerderheid van de leden verwerpt het actievoeren. “Als politie houden we ons niet 
bezig met politiek”, zegt bijvoorbeeld Maarten.
De reacties van de meeste collega’s zijn minder subtiel. “Ik kan wel kotsen als ik dit zie”, 
zegt Johan. “Iedereen is gek aan het worden”, meent Bally. “Helemaal knettergestoord”, vindt 
Franke. „Ik schaam me om hun collega te zijn”, zegt Ken. “De Hitlergroet is verboden en dit 
wordt wel getolereerd”, constateert Cu.
Voor een enkeling zijn de haatreacties te veel. “Misselijkmakend”, noemt Freek het hoe col-
lega’s “finaal met de grond gelijk worden gemaakt”.’ (Haenen, 2020, II; nadruk NM)

 Op dezelfde dag publiceerde Haenen een artikel over een appgroep van Rotterdamse 
agenten waarin zeer racistische uitlatingen waren gedaan:

‘In conversaties van negen politieagenten in de ‘Jan Smit Appgroep’, zoals ze hun groep noe-
men, zijn burgers met een migratieachtergrond onder meer aangeduid als „kankervolk, 
kutafrikanen en pauperallochtonen” op wie ze willen „schieten”.’ (Haenen, 2020, III; 
nadruk NM)

 de niet-witte politiechef Midden-Nederland, Martin Sitalsing, was belast met de aan-
pak van racisme bij de politie. Hij sprak zich openlijk uit voor een ‘snoeiharde aanpak’ 
aangezien Nederland volgens hem te maken had met ‘[..] een landelijk verschijnsel. “Die 
appgroepen zijn echt een fenomeen binnen de politie dat je overal kunt vinden.”‘ (Ibid.)
 Maar nog geen jaar later was het juist de milde straf die de Rotterdamse agenten ten 
deel viel die grote beroering veroorzaakte binnen de nationale politie. Vijf van hen kregen 
een schriftelijke berisping van de politietop. deze milde sanctie werd door veel politie-
agenten met een migratieachtergrond gezien als exemplarisch voor de ‘te lankmoedige aan-
pak van racisme en discriminatie binnen de eigen organisatie.’ (Haenen, 2021) In amsterdam 
stelde de politiebaas aldaar, Frank Paauw, dat die aanpak leidde tot ‘gevoelens van onvei-
ligheid.’ (Ibid.)

‘Bij de Amsterdamse politie, het meest diverse korps van Nederland, lopen de gemoederen hoog 
op. Donderdag is hierover overleg geweest tussen de eenheidsleiding en vertegenwoordigers 
van de verschillende netwerken, zoals de Caribische, Marokkaanse, Turkse en ‘roze’ agenten. 
Volgens Paauw zijn er “behoorlijk wat collega’s en partners” die het “als pijnlijk ervaren” dat 
er niet nadrukkelijker wordt opgetreden tegen discriminatie.’ (Ibid.)

 Typisch genoeg kwam ongeveer twee weken voor de appjes van de Rotterdamse 
agenten in het nieuws kwamen, de nieuwe ombudsfunctionaris van de politie naar buiten 
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met een oproep ‘om discriminatie van politieagenten binnen de eigen organisatie aan te pakken.’ 
(Haenen, 2020, I) deze nieuwe functionaris was speciaal aangesteld nadat in 2019 in het 
nieuws kwam ‘dat interne meldingen over discriminatie, seksuele intimidatie en ander grens-
overschrijdend gedrag binnen de politie door de leiding structureel werden genegeerd.’ (Ibid.) en 
ook toen al was dit geen onbekend fenomeen voor de politietop, aangezien er in 2017 een 
zwartboek over discriminatie binnen de politie was opgesteld en intern verspreid.
 Het zwartboek werd opgesteld door politiemedewerkers zelf. ervaringsdeskundigen 
dus, die letterlijk een boekje open deden over wat zij in hun carrières meemaakten op het 
gebied van racisme. (Rueb, 2017) een voorbeeld van wat de niet-witte agenten naar voren 
brachten:

‘“Het was in de begintijd bij de politie dat ik erachter kwam dat ik ‘anders’ was, terwijl ik me zo 
helemaal niet voelde. Daar voor was er dan ook niets aan de hand. Als vrouw van Surinaamse 
afkomst in Nederland ging het mij prima en was kleur voor mij absoluut geen issue. Maar dat 
werd het dus wel toen ik bij het korps kwam. Sterker nog, mijn kleur werd niet alleen uitgebreid 
becommentarieerd, ik werd erdoor gestigmatiseerd, simpel gezegd: ik werd gebrandmerkt.”‘ 
(Ibid.)

 Zo kwam aan het licht dat het racisme soms heel subtiel geuit werd, maar regelmatig 
ook heel openlijk en direct:

‘“Ik was met een leidinggevende op weg naar de kantine om te gaan lunchen en vlak voor de 
kantine hing een poster. Het was een foto van mij, in handboeien, en men had tralies op de foto 
getekend, voorzien van de tekst ‘imagine our monkey in a cage’. Ik dacht eerst dat het een soort 
grapje was. Maar er kwam niemand om te zeggen: ‘joh, geintje, was niet zo bedoeld’.”‘ (Ibid.)

 de politietop gaf aan dat het zwartboek geen ‘eye-opener’ was en dat veel van de pro-
blemen al bekend waren. de opstellers zagen hun werk als een eerste stapje op weg naar 
verandering van een langslepend probleem. (Ibid.)
 Twee jaar later kwamen er weer meldingen van grove misstanden binnen de politie 
aan het licht. Medio 2019 sloeg een externe adviseur, Carel Boers, die op dat moment al 
dertien jaar bezig was met een leiderschapsprogramma binnen de nationale politie, alarm 
bij de politiek. In een brief aan de toenmalige korpschef, die hij doorstuurde aan toenma-
lig minister Grapperhaus van justitie en Veiligheid, kondigde hij aan per direct te stoppen 
met zijn werk voor de politie:

‘De leiding geeft toch geen gehoor aan alle signalen, is hem gebleken. Boers zegt vooral het 
laatste half jaar diverse “grove misstanden in de top van de politie” te hebben gemeld bij 
de korpsleiding – van aanrandingen tot ernstige discriminatie. Maar de leiding heeft, zo 
zegt hij, zijn berichten consequent genegeerd. “Ik kan niet wegkijken als zo’n belangrijke part-
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ner in het functioneren van de rechtsstaat de belangen van burgers en haar eigen medewerkers 
veronachtzaamt”, aldus Boers.’ (Haenen, 2019, nadruk NM)

 Boers gaf ook aan wat hij zag als de consequenties van dit niet optreden tegen racisme 
door de politietop:

‘Het “wegkijken” heeft geleid tot het ontstaan van “informeel leiderschap dat moreel en ethisch 
ontspoord is”. Agenten met de “grootste mond” hebben het bij de politie voor het zeggen. “De 
norm wordt gesteld door blanke, mannelijke, oudere heteromannen”. In de huidige politie- 
organisatie voelen politiemedewerkers “zich op het politiebureau vaak veel onveiliger 
dan bij de uitoefening van hun taak op straat”. Die situatie heeft volgens Boers negatieve 
gevolgen voor het politiewerk. “Het werkt door in de bejegening van burgers door de poli-
tie. Een soort afreageren. Veel staandehoudingen en aanhoudingen gebeuren met excessief, 
al dan niet verbaal, geweld.”‘ (Ibid.)

 In de optiek van Boers waren de problemen begonnen met het ontstaan van de  
Nationale Politie in 2013. Het logge politieapparaat werd van grote afstand in den Haag 
bestuurd en de leiding was, aldus Boers, compleet de band met de werkvloer verloren. 
(Ibid.) In de Bijlmer wist men wel beter. de door de opstellers van het zwartboek ge-
wraakte cultuur binnen het politieapparaat bestond al ver voor de Nationale Politie.

 4.2 Politie in jaren 80 intern al problemen met rassendiscriminatie
 de onderzoeksafdeling van het ministerie van justitie, het Wetenschappelijk Onder-
zoek- en documentatiecentrum (WOdC), had al in 1981 richtlijnen tegen rassendiscrimi-
natie voor de politie opgesteld. Op 4 februari 1993 publiceerde het WOdC een evaluatie-
rapport (analyse van rapporten van politiebureaus van amsterdam, Rotterdam, Utrecht, 
assen, Roermond en almelo) waaruit bleek dat die richtlijnen niet werden nageleefd. 
Van het uitvoerende politiepersoneel had twee derde nog nooit gehoord van de richt- 
lijnen inzake rassendiscriminatie. daarom verzocht minister Hirsch Ballin de vergade-
ring van procureurs-generaal om voor politie en openbaar ministerie nieuwe richtlijnen 
op te stellen aangaande rassendiscriminatie.[1]
 de toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Catharina (Ien) dales, zat op dezelf-
de lijn als haar ambtsgenoot op justitie. eind augustus 1993, bij de opening van het aca-
demisch jaar aan de Nederlandse Politieacademie te apeldoorn, zei minister dales dat de 
politie zich moest ‘transformeren tot een multi-culturele organisatie.’[2]
Volgens de minister ging het er niet alleen om dat de politie meer kennis van en begrip 
voor ‘nieuwe ingezetenen’ kreeg. dales: ‘“We zijn er pas als in de politie-organisatie, in de 
opleiding en selectie, het vanzelfsprekend wordt gevonden dat de politie multi-cultureel hoort te 
zijn.”‘[3]
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 een jaar later, in november 1994, werd een intern onderzoeksrapport aangeboden 
aan alle medewerkers van het landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (lSOP). 
daarin stond te lezen: ‘Racisme en intimidatie komen “nog steeds, en vaak” voor op de 
scholings- en selectie-instituten van de politie. De discriminatie zit zelfs opgesloten in het beleid.’ 
(Van Gelder, 1994) de onderzoekers bekeken vrijwel alle geledingen van de politieoplei-
dingen en de selectie. Ze bepleitten dat het multiculturele beleid duidelijk zou worden 
uitgedragen en drongen aan op scholing voor alle medewerkers. er was weinig culturele 
diversiteit onder de managers en de docenten. Vrijwel alle toplieden waren ‘witte man-
nen.’ (Ibid.) directeur a. Goedendorp van het lSOP, de koepel van alle politiescholen en 
selectiebureaus, zei in een reactie op het rapport dat ‘de intimidatie en het racisme er echt uit’ 
moesten. (Ibid.)
 Verantwoordelijke autoriteiten gingen met actief beleid aan de slag om dit aan te pak-
ken en de fouten ten goede te keren en zo een ware etnische diversiteit binnen de politie-
korpsen te waarborgen. de resultaten waren echter niet om over naar huis te schrijven.
dezelfde vraagstukken stelde de Verenigde Naties (VN) enkele jaren later wederom aan 
de kaak. In augustus 2000 tikte het VN-comité tegen racisme in Genève Nederland op de 
vingers wegens de “vijandige minderhedencultuur” binnen de politie.[4]
 de samenstelling van het politieapparaat in een stad of stadsdeel was in de jaren ne-
gentig meestal geen afspiegeling van de bewoners van de regio waar het werkte.
de opleiding op de voornoemde NPa was tot op zekere hoogte steeds gericht op witte 
Nederlandse studenten en het overeenkomstige deel van de samenleving.[5] de opleiding 
van niet-witte studenten op de NPa verliep soms met klachten van ‘stelselmatige discrimi-
natie’ en krenking.[6] andere niet-witte agenten verlieten voortijdig de dienst wegens 
vooroordelen van collega’s. Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet in 1998 onder-
zoeken waarom relatief veel niet-witte agenten afzwaaiden. In dat jaar nam acht procent 
van de dienders ontslag. ‘Uittreders noemden de vele racistische grappen en opmerkingen bin-
nen het korps als oorzaak. Leidinggevenden zouden daartegen nauwelijks optreden.’[7]
 Niet-witte politieagenten, zowel mannen als vrouwen, namen vooral ontslag omdat 
ze discriminatie ervoeren in hun directe omgeving. dit bleek uit een onderzoek onder 
politiemensen die in 1996 het korps amsterdam-amstelland verlieten.[8] Bij het korps 
kwamen in dat jaar 76 niet-witten binnen, en er vertrokken 32 agenten van buitenlandse 
afkomst. discriminatie was voor de meesten (65 procent) een reden om ontslag te nemen.
[9]

 Corruptie
 Minister dales en haar collega Hirsch Ballin zeiden eind 1993 ‘zich ernstig zorgen over 
de toenemende corruptie’ te maken. In dat jaar waren ‘bij het Amsterdamse korps al veertien 
politieagenten op non-actief gesteld vanwege mogelijke strafrechtelijke misstappen.’[10] In de 
jaren negentig was de amsterdamse politie onderbemand en had soms ze ook te maken 
met stelende politieagenten of politiemannen die volgens officier van justitie mr. M. van 
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Capelle “een echte bende vormden.”[11] Begin 1994 eiste Van Capelle tegen drie politiea-
genten in amsterdam gevangenisstraffen. Ze hadden zich schuldig gemaakt aan beroven 
van een dronken duitser, twintig tot dertig keer stelen van goederen uit auto’s, indienen 
van te hoge en valse declaraties, prostitutiebezoek tijdens diensttijd.[12] In 2001 schreef 
Het Parool dat in amsterdam politieagenten werden geschorst wegens mishandeling van 
een arrestant, ontucht met tieners en valsheid in geschrifte.[13]

 4.3 Menselijk afval in zwarte Bijlmer en menselijk leed in het witte 
 Amsterdam-Zuid
 Sinds ik mij midden jaren tachtig in de Bijlmer vestigde als huisarts was de heer ad 
Smit politiecommissaris van district 7, waar de Bijlmer onderdeel van was (tegenwoor-
dig is dat district 2, ook wel Zuid genoemd). Smit had geen hoge dunk van de niet-witte 
burgers afkomstig uit verre werelddelen. Hij en zijn dienders twijfelden aan de ernst 
van hun klachten. Zijn beleid kwam erop neer dat de bewoners die leefden in soms drei-
gende onveilige situaties dat maar voor lief moesten nemen. deze politiechef tolereerde 
mishandelingen in gezinnen, straatberovingen, woninginbraken en schietpartijen. Smit 
bevestigde in 1996 de hoge criminaliteitscijfers in zijn district. Hij was van mening dat de 
oorzaken van de problemen vooral in het feit lag ‘dat jarenlang een ongereguleerde migran-
tenstroom naar de Bijlmer’ was getrokken. Onder andere deze mensen van kleur vergeleek 
Smit in die tijd met “menselijk afval” dat in de Bijlmer was gestort. (Schenk, 1996, nadruk 
NM)
 jaren later kwam Smit zelf in het beklaagdenbankje te zitten voor fraude met over-
heidsgeld. Hij deelde jarenlang talloze tickets uit voor voetbalwedstrijden en concerten 
die hij betaalde met geld van de politie. Zelfs een hooligan met een stadionverbod kreeg 
tot twee maal een seizoenkaart van de machtige commissaris:

‘Voor een Ajaxhooligan met een stadionverbod, de zoon van een overleden vriend, regelde Smit 
twee seizoenskaarten voor vak 410. Volgens de financieel directeur ging de club er in mee ‘van-
wege de status van Ad Smit bij de politie’. De rekening ging naar de politie. Volgens Smit deed 
hij dit om zo informatie uit de harde kern van Ajax in te kunnen winnen. Officiële processen-
verbaal maakte hij daar nimmer van op. Ook voetbalcoördinator van de Amsterdamse politie 
was daar niet van op de hoogte.’[14]

 Het OM eiste op 30 maart 2021 9 maanden cel tegen de oud-politiechef met wat men 
tot dan toe een indrukwekkende staat van dienst heette. de wijze waarop hij zijn macht 
inzette, gecombineerd met de wijze waarop hij een deel van de Bijlmerbewoners wegzette 
als afval, geeft een idee van hoe de bewoners op de politie konden rekenen in de jaren dat 
hij daar de scepter zwaaide. Uiteindelijk veroordeelde de rechtbank Smit in april 2021 ‘[..] 
tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor het verduisteren van 
bijna 50 duizend euro.’ (Nandram, 2021)
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 al jaren hiervoor waren de inbraakcijfers zeer verontrustend. effectieve maatrege-
len bleven uit: ‘In 1986 werd in de Bijlmer 2,5 keer meer ingebroken dan in de rest van  
Amsterdam en tien maal zoveel als in de rest van Nederland.’(Van Walsum, 2016) een bericht 
in 1993 meldde dat onderzoek van W. de Haan, van het Willem Pompe Instituut voor 
Strafrechtswetenschappen te Utrecht, liet zien dat de kans dat Bijlmerbewoners beroofd 
werden al twee jaar vijf maal zo groot was als in de rest van amsterdam. (de Wit, 1993) 
de Haan vroeg zich af hoe de amsterdamse burgemeester Van Thijn dit gegeven moreel 
en politiek wilde rijmen met de zalvende woorden die hij kort daarvoor sprak op een 
congres over ‘Samenleving en veiligheid’:

‘“Ons aller doel is een veilige stad voor alle inwoners.” ‘Immers, voor toeristen is Amsterdam 
aanmerkelijk veiliger geworden dankzij actief optreden van de politie, maar voor de bewoners 
is de situatie verslechterd.’ (Ibid.)

 enkele jaren later was er weinig veranderd:

‘In 1995 kwamen in Amsterdam Zuidoost achttien mensen door geweld om het leven, meer 
dan een derde van alle geweldsslachtoffers in Amsterdam. Ook registreerde de politie zestig 
schietincidenten en in 1996 deden zich in slechts twee weken negen schietpartijen voor waar-
bij één dode viel. Er was sprake van georganiseerde straatroof en gewelddadige overvallen op 
woningen.’ (Schenk, 1996)

 In hetzelfde jaar bleek uit onderzoek in 31 steden dat veel slachtoffers van inbraak 
geen aangifte deden en dat vooral amsterdammers weinig verwachtten van inschakeling 
van de politie.[15] Volkskrant-verslaggever Schenk noteerde dat in de Bijlmer in die pe-
riode sprake was van omvangrijke georganiseerde groepscriminaliteit. ‘Etnische groepen 
hebben elk hun eigen specialisme: drugshandel, straatroof, gewelddadige overvallen op woningen, 
diefstal en export van auto’s, en oplichting.’ (Schenk, 1996)
 In het Actieplan Veiligheid District 7 Stadsdeel Zuidoost werden cijfers uit 1997 opgeno-
men die het gevoel van onveiligheid in beeld brengen:
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 De cijfers over aantallen slachtoffers waren gebaseerd op extrapolatie van een enquête uit een 

leefbaarheidsmonitor. (Bron: Loef, 1999)

 Het was destijds al jaren mijn ervaring dat behalve Smit ook de media zich niet wil-
den afvragen hoe het buiten ieders zicht zover kon komen met de veiligheid in de Bijlmer. 
Was er wel iemand in deze materie gedoken, dan had men mogelijk tot het inzicht kun-
nen komen dat de autoriteiten de vraagstukken in de Bijlmer – en dan vooral in de regio’s 
met veel niet-witte Nederlanders – sinds begin jaren zeventig systematisch hadden ge-
negeerd. dit in tegenstelling tot het beleid in andere – voornamelijk witte en welvaren- 
de – stadsdelen.
 Twee recentere voorbeelden illustreren de ongelijkheid rond veiligheidskwesties in 
de Bijlmer en omringende wijken.
 Toen de rijke bekende witte bewoner van amsterdam-Zuid, de heer G.H. in septem-
ber 2020 in zijn woning werd overvallen, mishandeld en beroofd, werd audiovisueel de 
hele dag aandacht aan deze zaak besteed. alle kranten maakten melding van de bero-
ving.[16] een adequaat politieteam ging gelijk aan het werk en de volgende dag had men 
al een verdachte gearresteerd. Nog een voorbeeld van vergelijkbare strekking: begin ok-
tober 2020 verschenen drie verdachten voor de amsterdamse rechtbank, de zogenaamde 
Rolexbende:

‘Volgens het Openbaar Ministerie was de Rolexbende in 2018 het gesprek van de dag in Am-
sterdam-Zuid. De angst die de groep veroorzaakte, duurt tot op de dag van vandaag voort. 
“Het gevoel dat Amsterdam-Zuid niet meer veilig is, is er nog steeds. Genieten van een mooi 
horloge is er niet meer bij,” stelde de officier gisteren in de rechtbank. De groep richtte zich 
volgens haar op rijke en bekende mensen die bijvoorbeeld in een Range Rover of Porsche reden.’ 
(laumans, 3 oktober 2020)
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 Bijlmerbewoners leefden in de jaren tachtig en negentig vrijwel voortdurend in de 
angst die Rolexbezitters in Zuid in 2018 ten deel viel. de berovingen en mishandelingen 
die deze voornamelijk niet-witte inwoners van amsterdam meemaakten, kregen echter 
noch de media-aandacht noch de zeer actieve politieaandacht die de heer G.H. ten deel 
viel. Inzichtrijke woorden in dit verband komen uit het zo even geciteerde actieplan dat 
een pagina ‘Vragen/Opmerkingen district 7’ bevat waar onder meer te lezen staat:

 

Pagina 4 uit het actieplan: politiebeleid was onduidelijk, gebruikte cijfers waren inferieur terwijl 

goede beschikbaar waren, inspanningen op grote landelijke thema’s ontbraken in Zuidoost, terwijl 

die thema’s daar juist speelden. (Loef 1999)

 Om een voorbeeld te geven van hoe het eraan toe kon gaan in die jaren: in 1996 werd 
de 67-jarige heer I.a., bewoner van de Bijlmer, in vier maanden acht keer beroofd:
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‘“De eerste keer sprongen acht man bovenop me. Bril stuk, jas stuk, koffer en agenda met 
waardevolle adressen weg. Schade duizend gulden, aangegeven bij de politie. Heb ik een uur 
zitten wachten; zaten ze maar koffie te drinken. De politie was zeer onhebbelijk. ‘Is het nu wel 
zo erg?’ vroegen ze.”‘ (Rombouts, 1996)

 een enquête in de H-zone van de Bijlmer over gebeurtenissen in de tweede helft van 
1996 wees uit dat van 240 woningen er bij 37 was ingebroken, maar in werkelijkheid was 
het meer. (Ibid.) dergelijke voorbeelden uit de Bijlmer geven ook een beeld van het niet-
functionele politieapparaat. dit terwijl juist in een stadsdeel als dit de bewoners en de 
aan hen dienstverlenende instellingen daar zo afhankelijk van waren voor een duurzame 
leefbaarheid, die kwalitatief en kwantitatief vergelijkbaar zou zijn met de betere amster-
damse stadsdelen.

 

Kogelgat op het raam van een overbrug van een parkeergarage naar de Bijlmerflat. 

(Foto privéarchief, 1998)

 eveneens in 1999 verscheen een onderzoeksrapport van de TU in delft getiteld LEEF-
BAARHEID EN BEHEER IN DE BULMERMEER Een evaluatie van vier jaar vernieuwing. 
Naast cijfers vergelijkbaar met voorgaande beschrijft men in het rapport hoe in de jaren 
1993-1998 het aantal aangiften van straatroven met de helft daalde en dat deze daling 
sterker was dan in de rest van amsterdam. Ondanks deze daling kende de Bijlmer echter 
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in 1998 nog steeds meer straatroven dan de rest van amsterdam. (Veghel & Wassenberg 
1999: 10) een scherpere indicatie van het gevoel van onveiligheid in de Bijlmer, die staaft 
wat ik aan gevolgen van gevoelens van onveiligheid in mijn praktijk tegenkwam, heb 
ik niet kunnen vinden: in de Bijlmer kon criminaliteit met de helft dalen en dan nog 
steeds groter zijn dan in de rest van de hoofdstad.
 Interessant in dit verband is ook het onderscheid dat gemaakt wordt tussen feiten 
en meningen. de geconstateerde daling werd deels toegeschreven aan een afgenomen 
aangiftebereidheid. Hierover schreef men het volgende:

‘De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat de politie na een melding van een delict gaat 
kijken, maar dat de slachtoffers geen aangifte doen. Voorheen was dat minder het geval dan 
de laatste jaren. Verder is het percentage slachtoffers dat geen aangifte doet na een delict in de 
Bijlmermeer groter dan in andere districten.
Er zijn vier verklaringen te geven waarom Bijlmerbewoners de laatste jaren minder snel 
aangifte doen dan voorheen. Ten eerste heeft niet iedereen een verzekering (meer). Om de ver-
zekering eventuele schade te laten betalen, is een aangifte verplicht. Als men toch geen verze-
kering heeft, is een aangifte niet nodig.
Een andere reden dat de aangiftebereidheid is gedaald, is volgens de politie de lange wachttijd 
op het politiebureau. Ook bij telefonische meldingen is de wachttijd lang. Een organisatorisch 
probleem.
De culturele achtergrond van veel Bijlmerbewoners zou een derde reden voor daling van het 
aantal aangiften kunnen zijn. Bij niet alle culturen wordt evenveel belang gehecht aan het doen 
van aangifte, aldus de politie. En het aandeel bewoners uit een andere cultuur dan de Neder-
landse is in de beschouwde periode toegenomen. Uit tabel 2.5 blijkt echter dat de verschui-
vingen wel meevallen, en in ieder geval veel te klein zijn om een verandering in de aangifte-
bereidheid te verklaren.
Een laatste reden voor de daling van aangiften is dat veel Bijlmerbewoners elkaar kennen. De 
slachtoffers van delicten kennen de daders dikwijls, wellicht omdat beide partijen uit de Bijl-
mermeer afkomstig zijn, soms zelfs uit dezelfde flat of portiek. Een bekende medebewoner zal 
men niet snel aangeven.’ (Veghel & Wassenberg 1999: 14-15)
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Deze 45-jarige patiënt werd op 25 februari 1998 gewelddadig beroofd in de Bijlmerflat Kouwenoord.

 duidelijk wordt dat deze inzichten veelal gebaseerd zijn op informatie die door 
de politie werd verstrekt. dit noemt men in het onderzoek ‘de feitelijke ontwikkelin-
gen’ (Ibid., 16, nadruk NM). Vervolgens komen de Bijlmerbewoners zelf aan bod. dit 
noemen de onderzoekers ‘Bewonersoordelen’, uitgedrukt in eveneens door de politie 
aangeleverde cijfers:
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  Behalve in het OV waren de meeste Amsterdammers stukken minder bang dan Bijlmerbewoners. 

(Ibid.)

 dat de veel hogere ontevredenheid over de politie een reden zou kunnen zijn voor 
Bijlmerbewoners om geen aangifte te doen, valt niet onder de feiten.

 als sinds 1975 heeft de (witte) politie in de Bijlmer hun legitimiteit onder het niet-
witte deel van de bewoners niet willen verdienen. In 1.1.2 toonde ik al de foto van de 
demonstratie tegen op Surinamers gericht politiegeweld. aanleiding daarvoor was een 
razzia die de politie onder de zwarte Bijlmerbevolking hield. In augustus 1975 vochten 
drie Surinamers in een winkel in de Bijlmer en renden vervolgens de straat op. de am-
sterdamse hoofdinspecteur van politie joop van Riessen besloot ‘“een stevig plukkie”‘ mee 
naar het bureau te nemen, in de hoop dat de daders daar dan tussen zouden zitten. de  
Bijlmerbewoners zagen hoe tientallen Surinaamse mannen lukraak worden opgepakt. 
‘“een razzia van ongekende omvang”.’ (Oostveen, M. 2021)
 de niet-humane werkwijze van de politieagenten deed het vertrouwen van de niet-
witte Bijlmerbevolking bijna verdwijnen. In hun werk lieten de agenten duidelijk blij-
ken vooral voor het witte deel van de bewoners te zijn. In de praktijk was dat duidelijk 
te merken bij een hulpvraag rond mishandeling door een ander. Waren het slachtoffer 
en de dader een zwarte, dan duurde het uren voordat er hulp kwam. Soms kwam de 
politie helemaal niet opdagen, zelfs als de slachtoffers al uren levenloos vlakbij een flat 
op de grond lagen. (Van lieshout, 1991) Was het slachtoffer echter een witte, of was de 
dader een niet-witte, dan was de politie er als de kippen bij, vaak met loeiende sirenes. 
dit beleid, of liever gezegd geen beleid, kan zich alleen voordoen als men weinig tot 
niets van deze bewoners moet hebben. de tientallen jaren na 1991 waren jaren met open- 
lijke schietpartijen. de Bijlmerbewoners verkeren in een continue toestand van onveilig 
gevoel waarbij zich een soort tolerantie voor doodsangst bij hen ontwikkelde. een vorm 
van overleving voor deze aan hun lot overgeleverde bewoners. In 2006 bleek dat bij de 
amsterdamse politie een structureel personeelstekort dreigde. een probleem waarmee 
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de politie amsterdam-amstelland kampte, was dat jaarlijks gemiddeld veertig agenten 
ontslagen moesten worden wegens wangedrag, geweld, diefstal, of drugsgebruik. In to-
taal was het korps de laatste vijf jaar om deze redenen 206 agenten kwijtgeraakt.[17]
 Ook in dit nieuwe decennium in de nieuwe eeuw, alle ontwikkelingsplannen om de 
buurten van de Bijlmer leefbaarder te maken ten spijt, gaat dit nog door. Tot midden 
oktober 2020 werd in de Bijlmer zes keer op woningen en mensen geschoten. Op 10 ok-
tober werd een woning in de flat Groeneveen beschoten, en de volgende dag gebeurde 
hetzelfde met een andere woning in dezelfde flat.[18] In de flat Kikkenstein kreeg een 
26-jarige man een schot in zijn arm. de schietpartij bracht amper iets teweeg:

‘“Het is de Bijlmer, dit soort dingen gebeuren,” zegt een vuilnisman die in de flat woont. “Het 
zal ook eens niet,” zegt een zorgmedewerkster die met haar fiets uit de lift komt. “Ik ben er 
wel aan gewend,” zegt een meisje dat in een blauw trainingspak bovenaan de trap van de bin-
nenstraat. “Je hoort hier zo vaak knallen, schietpartijen en steekpartijen. Ik word er niet meer 
wakker van.”‘ (laumans 2020)

 eind augustus 2020 werd de moeder van een bekende rapper onder vuur genomen 
in Holendrecht. In september werd in de Venserpolder een woning beschoten en in de-
zelfde maand was er een schietpartij bij Develstein, een slachtoffer meldde zich later bij 
het ziekenhuis. De volgende maand, op 1 oktober, werd een woning van de flat Huigen-
bos onder vuur genomen, vijf kogelgaten in de ruit. (Ibid., nadruk NM)
 Een significant deel van de moorden, steekpartijen, roofovervallen, drugsgebruik, 
woninginbraken en verkrachtingen in de Bijlmer had voorkómen kunnen worden als 
politie en justitie een beleid hadden gevoerd dat gelijkwaardig was aan dat voor het witte 
rijke stadsdeel amsterdam-Zuid. anno 2020 gaat het nog steeds over een onveilig gevoel: 
“Het gevoel van onveiligheid in Zuidoost neemt toe. Het is gewoon te veel.”[19] aldus burge-
meester Halsema tijdens een bezoek aan een van de in 2020 beschoten woningen.

 4.3.1 Politie: schoen op hoofd van kind bij arrestatie en mishandeling zieke oma
 Midden 2020 emotioneerde het een vrouw tweeledig, toen zij ‘door haar dochter was 
benaderd met een petitie tegen racistisch politiegeweld.’ “Enerzijds omdat haar dochter de strijd 
voor gelijke behandeling opnam, maar bovenal omdat na haar eigen betrokkenheid bij de gelijk-
heidsstrijd in de jaren ‘70 en ‘80 hier in Nederland haar dochter nog steeds genoodzaakt is de strijd 
te moeten voortzetten”, schreef waarnemend directeur van het Meldpunt discriminatie  
Regio amsterdam, Vincent Verkoelen. (Misérus, 2020; nadruk NM)

 In wezen is de spanning na de kraakacties van woningzoekende Nederlanders 
van Surinaamse afkomst in de Bijlmerflat Gliphoeve midden jaren zeventig niet meer 
weggegaan. dit vertaalde zich in een niet-adequate en ondermaatse dienstverlening.  
Hierdoor namen het veiligheidsgevoel en welzijn van de burgers geleidelijk aan af. Naast 
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de geestelijke wanhoop van deze burgers was er regelmatig sprake van fysieke mishan-
delingen door de dienders van justitie.

 Indoctrinatie witte politieman met vooroordelen over niet-witten
 Wilfred van der Wateren (1943) was een van de drie witte politiemannen die in 1969 
in de Bijlmer kwamen werken. Hij diende er dertig jaar en werd uiteindelijk commissaris 
van politie. (Meershoek, 2018) de kennis die hij had opgedaan over niet-witte Neder-
landers uit Suriname maakt het inzichtelijk waarom deze bewoners onheus behandeld 
werden door sommige dienders. agent Van der Wateren:

‘“Toen begin jaren zeventig de Surinamers kwamen, kregen we een cursus. Een socioloog 
vertelde ons dat alle Surinamers in Paramaribo in het vliegtuig stapten met een briefje van 
de sociale dienst. Die mensen werden in een flat geplaatst en hadden geen idee. Er kwam koud 
en warm water uit de muur, dat was ongekend. De kinderen sliepen op de grond. Ze gooiden 
wasmachines over de reling. De overgang was natuurlijk enorm.”‘ (Meershoek, 2018, II)

 als het om het aanhouden van niet-witte verdachten gaat, lijkt er anno 2020 niet veel 
veranderd te zijn aan de reputatie van het politieapparaat. Voormalig Bijlmerbewoner 
Rafello Pelham was ooggetuige van de mishandelingen door de politie. ‘“Ik heb het zo vaak 
zien gebeuren, hoe de politie meer geweld gebruikt als je zwart bent.”‘ (Vuijsje, 2020, I)
 de volgende documenten van een casus uit 1994 bij de arrestatie van een minder-
jarig kind spreekt voor zichzelf. Het gebeuren doet denken aan de arrestatie door een 
euro-amerikaanse politieman van de afro-amerikaan George Floyd. de geboeide, op 
de grond liggende, Floyd werd met de knie van de agent doodgedrukt. de patiënt die ik 
hier beschrijf, werd tijdens zijn slaap door een witte politieagent met zijn schoen op zijn 
hoofd tegen de grond gedrukt gehouden. Zijn oma, bij wie hij verbleef, diende een klacht 
in tegen de agressieve diender.
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Met grof geweld wordt kleinzoon A.H. in zijn slaap door een witte Bijlmerpolitieman met zijn 

schoen in bedwang gedrukt. Oma S. wilde haar kleinzoon te hulp schieten.
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Deze zaak tussen justitie en de oma van het slachtoffer, mevrouw M.B.S. als rechtspersoon, 

werd naar tevredenheid van haar afgesloten. (Bron: privéarchief)

 de politie van de Bijlmer maakte vaker gebruik van fysiek geweld bij arrestaties, ook 
al was er geen sprake van verzet van de kant van de arrestant. de meeste arrestanten 
sloot men op zonder medische hulp, zonder hen zelfs als patiënt te registreren. Na vrij-
lating consulteerden zij de eerstehulpposten van ziekenhuizen of lieten zich door mij 
behandelen, zoals deze jongeman l.

 

(Bron: privéarchief)
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 4.3.2 Legitimatieplicht zwarte politieman en zwarte huisarts
 ‘Onderzoek nodig naar mishandeling zwarte agent bij Bijlmerramp’, kopte in 1993 
het dagblad De Telegraaf, naar aanleiding van een rechtszaak rond de mishandeling van 
de zwarte politieagent Iwan liesdek op 4 oktober 1992 door witte politiemannen van de 
Bijlmer: 

 

(De Telegraaf, 20 maart 1993).

 

Deze zwarte politieagente werd begin jaren negentig door een witte Amsterdamse politieagent 

zonder aanleiding met de dood bedreigd.[20] Hierbij gaat het om mevrouw Ilse Vreugd van bureau 

Warmoesstraat, wonende in de Bijlmer.
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 Iets vergelijkbaars overkwam in mei 2016 de amsterdamse hoofdagent van politie, 
anis Raiss (van Marokkaanse afkomst, NM). Hij werd ‘onterecht en hardhandig gearres-
teerd door collega’s, die niet geloofden dat hij agent was.’ (Van der Poel, 2020) In oktober 
2020 oordeelde de rechtbank Overijssel dat bij de arrestatie van Raiss alleen proportioneel 
geweld werd gebruikt, ‘waardoor geen sprake was van mishandeling.’ (Haenen, 2020, I)

 Legitimatieplicht niet-witte huisarts
 Op 17 april 1993, op steenworp afstand van mijn huisartsenpraktijk in de Bijlmer, 
wilde ik een gewond verkeersslachtoffer eerste hulp verlenen in het bijzijn van twee witte 
verkeersagenten, de heer B. en mevrouw O. van de algemene Verkeersdienst (aVd) van 
het korps rijkspolitie te driebergen. Zij verhinderden mij in de buurt van het niet-witte 
slachtoffer van het verkeersongeval te komen en riepen de hulp in van twee witte poli-
tieagenten van de Bijlmer van het wijkteam Ganzenhoef, de dames I.V. en a.S. Ik werd 
door een agent van de aVd en een van zijn collega’s van de Bijlmer zeer hardhandig van 
de uit zijn neus bloedende patiënt verwijderd omdat ik een door hen gevraagde artsen-
legitimatie niet kon tonen. deze eis was onterecht, een arts loopt niet met een artsenbul 
of legitimatiebewijs dat hij arts is. Volkomen aangeslagen beklaagde ik mij bij de burge-
meester van amsterdam over deze gang van zaken. (bijlage 2)
 enkele maanden later, op 5 november, deed ik bij prof. mr. j. legemaate, stafme-
dewerker van de artsenkoepelorganisatie KNMG, navraag over de legitimatieplicht 
waaraan ik op dat moment niet had kunnen voldoen. Ik schreef het volgende:

‘Een tijdje geleden hebben ambtenaren mij verhinderd eerste hulp te verlenen aan een ver-
keersslachtoffer, omdat ik me niet kon legitimeren als huisarts.
Ik wil het volgende van u weten,
1. Heeft een huisarts (die de eed heeft afgelegd) nog de plicht een gewonde hulp te verlenen of te 
mogen gaan beoordelen of dit nodig is?
2. Is deze huisarts verplicht zich aan ambtenaren te legitimeren dat hij ook werkelijk huisarts is, 
voordat hij het slachtoffer mag onderzoeken?
3. Bestaat er zo een huisarts-legitimatiebewijs in Nederland? Gaarne zou ik in ‘t bezit willen 
komen van zo’n legitimatiebewijs voor huisartsen.’

 legemaate stuurde mij dit antwoord:
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De eis van de agenten om mij te legitimeren alvorens hulp te mogen verlenen, was volledig 

ongegrond. (Bron: privéarchief)
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 de klacht die ik in april 1993 indiende bij de amsterdamse burgemeester S. Patijn 
kreeg bijna anderhalf jaar later een antwoord, in september 1994 door de Commissie voor 
de politieklachten onder CPnr: 93/04/2054. deze commissie vond ‘het politieoptreden, 
gezien de omstandigheden, niet onbehoorlijk.’ (bijlage 2)
 de besluitvorming bij de burgemeester en de genoemde commissie voor de poli-
tieklachten over de kwestie verliep zeer traag. dit was voor mij reden om een jaar later, op 
29 april 1994, de klacht door advocaat mr. a.S. van der Biezen (kenmerk 4283/TZ) bij de 
Nationale Ombudsman, mr.drs. Marten Oosting, (nummer 94.01848) in te laten dienen.
 Mr. M. Oosting en zijn team deden uitgebreid onderzoek. Begin juni 1994 gaf ik aan 
mr. R. Schleijpen en mr. j. dunweg, twee leden van het onderzoeksteam, de volgende 
verklaring. 

Verklaring NM aan de Nationale Ombudsman op 1 juni 1994. (1 van 4)
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Verklaring NM aan de Nationale Ombudsman op 1 juni 1994. (2 van 4)

 

Verklaring NM aan de Nationale Ombudsman op 1 juni 1994. (3 van 4)
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Verklaring NM aan de Nationale Ombudsman op 1 juni 1994. (4 van 4)

 Het onderzoeksteam van de Nationale Ombudsman werd er lange tijd van afge-
houden om het slachtoffer van het verkeersongeval te laten getuigen. Uiteindelijk gaf 
de gewonde een heel summiere schriftelijke verklaring. Hij kon niet persoonlijk gehoord 
worden. daarnaast waren de getuigenissen van de twee agenten van de aVd en de an-
dere twee van de Bijlmer doorspekt met valse verklaringen en insinuaties. een persoon-
lijke getuigenis van het verkeersslachtoffer zou een weergave kunnen geven van de ware 
gang van zaken.
 Ondanks dat waren de feiten die het onderzoeksteam onder leiding van mr.drs.  
Marten Oosting te beoordelen kreeg, van dien aard dat mijn klacht gegrond verklaard 
zou worden. echter, Oosting werd in de laatste fase vervangen. de conclusie van zijn 
uitgebreid onderzoek (rapportnummer: 95/366) trok zijn collega, de substituut-ombuds-
man mevrouw mr. l. de Bruin, in. Mevrouw de Bruin kwam op 11 september 1995 tot het 
volgende oordeel:
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‘1. De onderzochte gedraging van twee ambtenaren van het korps rijkspolitie, die wordt aange-
merkt als een gedraging van de minister van Justitie, is behoorlijk.
2. De onderzochte gedraging van twee ambtenaren van de gemeentepolitie te Amsterdam, die 
wordt aangemerkt als een gedraging van de burgemeester van Amsterdam, is behoorlijk.
3. De onderzochte gedraging van de burgemeester van Amsterdam is niet behoorlijk.’ 
(bron: privéarchief)

 Op Prinsjesdag 2020 ontving ik van de verzekeringsmaatschappij VvAA (Vereniging van Artsen 

Automobilisten, VvAA) deze toepasselijke briefkaart.

 dat agenten van het wijkteam Ganzenhoef zich niet altijd behoorlijk gedroegen, 
bleek in december 1993 toen de 31-jarige hoofdagent P.B. van dit wijkteam ontslag kreeg 
aangezegd door hoofdcommissaris Nordholt van de amsterdamse politie, vanwege 
ongewenste contacten met criminelen.[21]

 Niet-witte automobilisten
 elders in amsterdam werden niet-witte bestuurders van mooie auto’s om de haver-
klap om hun huidskleur aangehouden. Zo werd op 13 februari 2008 de niet-witte be-
woner van de Bijlmer, advocaat Gerald Roethof, door twee politieagenten van de Bijlmer 
in de boeien geslagen en kreeg hij pepperspray in zijn gezicht toen hij met zijn BMW uit 
de 7-serie in de Bijlmer reed. Mr. G. Roethof meldde niet dat hij advocaat was:

‘“Bewust, anders gaan mensen zich anders gedragen.[..] De agenten hebben gehandeld op basis 
van vooroordelen. Ik houd er niet van om het hierop te gooien maar ze dachten waarschijnlijk: 
een donkere man in zo’n auto, hoe kan dat? Ik ben vaker aangehouden.”‘[22]

 Toen de agenten mr. Roethof staande hielden, was hun eerste vraag: “Is de auto van 
u?” de agenten wilden de wagen doorzoeken. advocaat Roethof:’”Ik gaf geen toestemming 
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mijn auto te doorzoeken, dat wilden ze toch. Eerst moest ik me verwijderen, later moest ik met mijn 
gezicht naar de auto staan en haalde een agent handboeien tevoorschijn.”‘[23] Op de vraag van 
de advocaat op grond waarvan hij werd geboeid, antwoordde een agent door pepper-
spray vol in zijn gezicht te spuiten. Ook riep men versterking op. Ze brachten de arrestant 
naar het politiebureau Flierbosdreef in de Bijlmer en stopten hem vijf uur in de cel. de 
politie trachtte in een schriftelijke verklaring hun handelwijze te verdedigen, onder meer 
door te beweren dat hij zich had verzet. advocaat Roethof, die getuigen had, sprak dit 
tegen.[24]
 Ook hun eigen collega’s kon deze behandeling ten deel vallen. In 2012 bleek dat de 
niet-witte Melvin, hoofdagent bij de amsterdamse politie, in de zes jaar daarvoor hon-
derden keren door zijn collega’s als verdachte aan de kant was gezet in zijn antracietgrijze 
VW Golf V-auto.[25] als Melvin van zijn politiepost in amsterdam naar zijn huis in de 
provincie reed, hield men hem staande:

‘Als hij om uitleg vroeg, werd hem toegesnauwd dat hij zijn bek moest houden. Als hij om 
uitleg vroeg met wie hij te maken had, kreeg hij dat niet te horen. Pas nadat hij zich had ge-
legitimeerd als collega, draaiden de geschrokken collega’s bij. De keren dat ze al een bekeuring 
hadden uitgeschreven, werd die verscheurd.’[26]

 Midden 2013 maakte de amsterdamse burgemeester politieagenten van bureau 
Ganzenhoef duidelijk dat ze ‘hun boekje te buiten’ waren gegaan door activiste Flora te 
Riet ‘naar het identiteitsbewijs te vragen.’ (Meershoek, 2013) Te Riet uit Zuidoost werd 
op 9 juni 2013 aan de Gaasperplas geboeid afgevoerd door twee agenten van bureau 
Ganzenhoef omdat zij geen identiteitsbewijs bij zich droeg. Op dat moment hield de 
65-jarige demonstrante een eenmansdemonstratie tegen verstoring van de natuur.  
(Meershoek, 2013)

 4.3.3 Politie arresteerde beroofd winkelpersoneel met grof geweld
 Twee werknemers van een avondwinkel in de Bijlmer houden begin mei 1999 een 
winkeldief aan. Hierbij vond er een vechtpartij plaats. Om deze reden werden de twee 
personeelsleden door Bijlmerpolitieagenten met grof geweld gearresteerd en meegeno-
men voor verhoor. de volgende correspondentie is een weergave van deze gebeurtenis.
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(Bron: privéarchief)

 



244 | RaCISMe IN de BIjlMeR |

(Bron: privéarchief)

 4.3.4 Legitimatieplicht zwarte woningeigenaar op eigen erf
 Op 31 mei 2013 stond ik eind van de middag op de oprit van mijn woning. aan de 
overkant, een paar meters van mijn woning, stond de witte eigenares M.R. bij haar auto, 
ook op de inrit bij haar woning. Ik wilde haar nog groeten toen tussen ons een auto 
snel langsreed. een politiewagen reed naar mijn waarneming sneller dan andere be- 
stuurders zouden doen (woonerfregeling) langs mijn oprit en ik keek naar die wagen 
met bijrijder (chauffeur stamnr. 42022 respectievelijk bijrijder stamnr. 36711) die ook naar 
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mij keek. Ik schat de afstand op tien meter. de politiewagen was al voorbijgereden, maar 
remde af en reed snel achteruit. Beide politieagenten van het district Zuid van amster-
dam-amstelland sprongen snel uit de wagen, niet naar de witte overbuurvrouw M.R. die 
eigenlijk vlakbij de politieauto stond, maar de bijrijder liep regelrecht op mij af, met een 
strak gezicht, wijd opengesperde ogen en een hand op zijn pistool. Hij vroeg of ik hier 
woonde. Ik wees hem erop dat hij op privéterrein stond. Hierna sommeerde hij mij op in-
timiderende toon om mij te legitimeren. Ik vroeg hem naar de aanleiding hiervan en wees 
hem op de privacyregelingen hieromtrent. als reden gaf hij aan dat er veel ingebroken 
wordt in amstelveen. Ik zag dat hij woester keek en om te voorkomen dat hij zou gaan 
schieten, heb ik mij gelegitimeerd.

 Omtrent het voorgaande ging ik aangifte in de buurt doen wegens discriminatie op 
grond van mijn huidskleur, maar de ambtenaar in functie met het stamnr. 18680 weigerde 
proces-verbaal op te maken. Ik was vast van plan tegen de behandeling een zaak aan 
te spannen. de handelingen van drie politieagenten van district Zuid van amsterdam-
amstelland in amstelveen die ik aan de rechtbank wilde voorleggen, waren de volgende:

 1. Racisme: afgedwongen identificatie op privéterrein op basis van huidskleur.
 2. Bedreiging van mijn leven met een dienstpistool.
 3. Weigering van een ambtenaar om proces-verbaal van mijn aangifte op te stellen

 advocaat mevrouw mr. C. l. Strobel van daS Rechtsbijstand vond echter dat deze 
racismekwestie niet viel onder mijn polisvoorwaarden. een andere advocaat, mevrouw 
mr. B. Vossenberg, was eind augustus 2013 van mening dat een (civiele) rechtszaak of een 
aangifteprocedure wegens racisme en bedreiging niet de geëigende weg was. de klacht 
kon ik indienen bij de politie of bij de Nationale Ombudsman. Gezien mijn in dit hoofd-
stuk beschreven ervaringen met deze twee laatste instituten zag ik in dat ik geen andere 
keuze had dan te berusten in dit onrecht.

 4.3.5 Surinamer Udenhout in psychose door politie gedood met nekklem
 de maatschappelijke organisatie Controle Alt Delete wijst op het feit dat mensen met 
een migratieachtergrond vaker overlijden tijdens of vlak na een aanhouding. Van de 47 
gevallen in 2016 waarbij de arrestanten overleden bij en na politieoptreden hadden er 26 
een migratieachtergrond (8 een westerse). (jorritsma e.a., 2020) Bij een enquête in 2020 
onder ruim duizend agenten uit heel Nederland, uitgevoerd door platform voor journa-
listiek Investico, bleek dat driekwart van de agenten zich regelmatig machteloos voelt 
bij de aanpak van mensen die mede door psychische problematiek overlast veroorzaken 
of een gevaar zijn voor zichzelf. Geregeld escaleert het en gebruikt de politie geweld. 
 (Spijkerman e.a., 2020)
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 In de Bijlmer kwam dit probleem ook voor.

 Op 11 juni 2013 arresteerde de Bijlmerpolitie de 38-jarige Surinamer Wensley Uden-
hout in een flat in de Bijlmer. Volgens nabestaanden en hun advocaat Gerald Roethof heeft 
de nekklem die de politie daarbij uitvoerde, geleid tot Udenhouts dood. Familieleden 
verweten de agenten zware mishandeling en doodslag en deden daarom aangifte tegen 
de politie.[27] Twee jaar later, in juli 2015, doorbrak een ex-politieagent zijn jarenlange 
stilzwijgen en legde een verklaring af over de dood van Udenhout tijdens zijn arrestatie. 
deze getuige was niet aanwezig bij de arrestatie, maar hoorde vlak daarna wat er ge-
beurd zou zijn:

‘De oud-politieman: “Enkele uren na het overlijden van Udenhout heeft de hondengeleider in 
zijn directe omgeving gezegd dat hij het slachtoffer heeft vermoord. Hij gebruikte daarbij de 
woorden: ‘Ik heb hem gechoket (verstikt) tot hij slap werd.’ Hij wist heel goed wat zijn optreden 
veroorzaakt heeft.”‘ (Van der Graaf, 2015)

 Het slachtoffer was uit Suriname met vakantie in Nederland en logeerde in de Bijl- 
merflat Geldershoofd. In verwarde toestand zorgde Udenhout voor geluidsover-
last door op het balkon te schreeuwen. Hij was niet tot rede te brengen. Raadsman  
Roethof zei dat zijn cliënt psychotisch was geworden na het roken van een joint.[28]  
Mr. G. Roethof:

‘“Een ieder was verbaasd dat meneer Udenhout zich ineens zo gedroeg. Het was de eerste 
keer dat iets dergelijks plaatsvond.”[..] Vier agenten kwamen op een overlastmelding door een 
buurman.[..] “Ze wisten eerst niet waar ze moesten zijn, waarna de vriend bij wie Udenhout 
logeerde ze heeft aangesproken. Hij heeft ze nog gewaarschuwd dat Udenhout erg sterk was, 
maar de agenten dachten dat ze het wel zouden redden.”‘ (Vugts, 2013)

 deze eerste poging om de verwarde Udenhout mee te nemen mislukte en de politie-
agenten trokken zich terug. Mr. G. Roethof:

‘“Met schilden ging de politie vervolgens opnieuw de woning in. De vriend vroeg nog of dat 
nou wel de verstandigste manier was en of het niet anders moest, maar ze luisterden niet.”[..] 
Volgens de nabestaanden is Udenhout in het ziekenhuis overleden door zuurstofgebrek tijdens 
de arrestatie.’ (Ibid.)

 Uit een eigen onderzoek concludeerde de Rijksrecherche dat de agenten volgens pro-
tocol hadden gehandeld en niet vervolgd hoefden te worden. de familie liet het hier 
niet bij zitten en wilde dat de betrokken politieagenten van de Bijlmer zouden worden 
vervolgd voor dood door schuld. Op 9 juli 2015 voerde Roethof deze zaak bij het Hof 
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van justitie in amsterdam namens de familie van Wensley Udenhout die zou zijn omge-
komen door de omstreden nekklem.[29]
 Het was niet zo verwonderlijk dat de niet-witte Surinaamse patiënt Udenhout met 
zoveel geweld was gearresteerd. dit structureel vraagstuk was al eerder aangetoond. de 
nekklem bij Udenhout was geen los incident. enkele jaren eerder verklaarde een deel van 
de niet-witte bevolking van de Bijlmer dat ze de politie zien ‘als een gevaarlijke onderdruk-
ker.’ eerder al stierf de 34-jarige Ghanees Mike Osei, op 4 oktober 2007, na een val van het 
balkon van de zevende verdieping van de Bijlmerflat Gravestein. De illegale Mike Osei 
werd op de hielen gezeten door de Vreemdelingendienst en was op de vlucht. Hij had net 
negen maanden in vreemdelingendetentie gezeten. de familie zei dat hij door de politie 
van het balkon geduwd was. Maar volgens de rijksrecherche had de politie niets verkeerd 
gedaan. (Karman, 2008)
 dat de amsterdamse politie harder optreedt en vaker geweld gebruikt bij arresta-
ties tegen Surinaamse verdachten dan tegen (witte) Nederlanders, bleek uit een onder-
zoek naar geweld door en tegen het politiekorps amsterdam-amstelland door hoog- 
leraar jan Naeyé van de Vrije Universiteit in amsterdam. (Wilman, 2006)

 4.4 Disfunctionele politie leidde tot nachtdienst met bodyguard voor huisartsen
 In de jaren negentig heb ik ervoor gezorgd dat de bevolking van de Bijlmer in de 
avonduren een kwalitatief vergelijkbare medische zorg ontving als de bewoners van 
amsterdam-Zuid. Huisartsen en verloskundigen waren namelijk bang voor beroving 
bij huisbezoek van soms ernstig zieke patiënten. Ik was net als 42 andere artsen prak-
tiserend huisarts in de Bijlmer. Ik had aanwijzingen dat de medische hulpverlening na 
17:00 uur en in het weekend kwalitatief achteruitging. de onveiligheid nam toe en en-
kele collega’s waren reeds bedreigd. Ook vele patiënten, zwangere vrouwen en kinderen 
werden dagelijks het slachtoffer van geweld met messen en pistolen, waarbij er doden te 
betreuren waren.

 Kwaliteit Bijlmerpolitie debet aan onveiligheid
 Het volgende tafereel uit 1991 geeft andermaal een beeld hoe het gesteld was met de 
dienstverlening van de politie van de Bijlmer. Om kwart over één in de nacht van 6 april 
1991 stapten de 31-jarige jolanda Penning en haar 25-jarige vriend eric Buter, bewoner 
van het flatgebouw Fleerde, het politiebureau Flierbosdreef in de Bijlmer binnen. Eric 
deelde de wachtcommandant mee dat er twee levenloze mannen aan de voet van de flat 
Fleerde lagen. Jolanda en Eric gingen terug naar de flat en wachtten een half uur lang op 
de komst van de politie. Tussen twee flatgedeelten lag een dode man, en een zwaarge-
wonde. Toen de politie niet kwam, belde het stel in de woning van eric het alarmnummer 
222222.
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 Twintig minuten later kwam er inderdaad politie, onbekend is of die uit de Bijlmer 
of uit elders in de stad kwamen. Veel meer dan het bevestigen van de eerdere melding 
op het politiebureau gebeurde er niet. Het ging om één dode en één zwaargewonde man, 
beiden van Ghanese afkomst. Nog weer een uur later na deze laatste melding kwam de 
politie dan eens poolshoogte nemen en werd er meer actie ondernomen. Penning vroeg 
zich af of dat niet een beetje laat was. Ze vond bureau Flierbosdreef een ramp. ‘“Ik heb wel 
vaker meegemaakt dat je daar niet serieus wordt genomen”,’ was haar reactie. (Van lieshout, 
1991) Hiermee geconfronteerd, zei politiewoordvoerder Rameau van de amsterdamse 
politie het volgende. 

‘“Volgens onze informatie is er die zaterdagnacht bij de melding niet gezegd dat het om een 
dode en een zwaar gewonde man zou gaan. Het was niet duidelijk of het misschien om dronken 
of om verslaafde mensen ging.”‘(Ibid.)

 Rameau zei ook dat op dat moment van melding geen wagen beschikbaar was en dat 
de wachtcommandant alleen zat. ‘“De aangifte is aan de centrale meldkamer doorgegeven en 
uiteindelijk is men dus zo rond twee uur gearriveerd”,’ zei Rameau. (Ibid.)
 eric Buter stond die zaterdagnacht met vriendin jolanda Penning ruim anderhalf uur 
op het balkon te kijken naar hoe daar beneden politiemensen en GG en Gd’ers in de 
weer waren. deze agenten waren niet van Flierbosdreef, maar waren gekomen na het 
telefoontje van zes keer twee. Ze vonden dat hun collega van bureau Flierbosdreef erg 
nalatig was geweest. (Van lieshout, 1991)

 Ondanks de alarmerende gegevens van de onveiligheid en onleefbaarheid in de Bijl-
mer vanaf de jaren tachtig, lieten politie, justitie en politiek den Haag de niet-witte be-
volking verpauperen. Daders en slachtoffers hadden dezelfde kleur. Officier van justitie 
a. Schotman was goed geïnformeerd en had de statistische gegevens onder ogen. Mis-
drijven in de Bijlmer werden begaan door een groep van 200 tot 400 man, die voor 86 
procent bestond uit niet-witte Nederlanders uit Suriname en de Nederlandse antillen. de 
groep opereerde meestal in de namiddag, ’s avonds en ’s nachts. In 1997 en 1998 vonden 
in de K-zone van de Bijlmer 95 straatroven, 29 bedreigingen, 13 schietpartijen, 27 overval-
len en 7 (pogingen tot) moorden of doodslagen plaats. In die periode werden 47 illegale 
vuurwapens in beslag genomen. (Cotterell, 2000)
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Kogelschade naast een Ecuadoriaanse vrouw van de Klieverink, 28-12-2002. Mevrouw Rosa Elena de 

la Torre, geboren 1 september 1940, in het dorp Elomang, voorbij Quito, anderhalf jaar in Nederland. 

Rechts: kogelinslag op de ruit van de loopbrug van de Bijlmerflatwoning Klieverink in de jaren 

negentig. (Bron: privéarchief, met toestemming van mw. R.E. de la Torre)

 deze problemen zijn heden ten dage nog steeds niet opgelost. In mei 2021 had in de-
zelfde K-buurt nog een demonstratie plaats tegen het geweld in de wijk. een week eerder 
was een 2-jarige peuter gewond geraakt door een afgedwaalde kogel afgevuurd bij een 
schietpartij rond het metrostation Kraaiennest. er klonk een luide roep om meer investe-
ring in de wijk: ‘Met name in kinderen en jongeren. Zij horen meer mogelijkheden te krijgen om 
zich te ontplooien’, aldus een van de organisatoren van de demonstratie. (Khaddari, 2021) 
Het is waar ik zelf ook altijd al voor pleitte: meer professionele begeleiding voor kinderen 
tot de tienerleeftijd en toezicht op hun thuissituatie. Het keiharde geweld dat toen en nu 
op straat te vinden is in deze buurt vraagt om een aanpak die preventief is en begint bij 
het welzijn van de kleine kinderen die je weerbaar moet maken tegen de aantrekkings-
kracht van het gangsterimago:

‘Achter dit meedogenloze imago schuilen vaak bendeleden met een treurige achtergrond: jon-
gens die zwaar beschadigd raakten in hun jeugd, die opgroeiden in armoede, met huiselijk 
geweld en traumatische ervaringen. “Veel kinderen gaan hier met een lege maag naar school”, 
zegt [jerry], Afriyie [voorman van Kick Out Zwarte Piet en al vijfentwintig jaar Bijl-
merbewoner]. “Hun leven lijkt niet op dat van andere Nederlandse kinderen. Ze groeien op 
in ongelijkheid. Daardoor worden jongeren en jongvolwassenen gevoelig voor deze bendes.”‘ 
(effting, 2021)
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 de gemeente amsterdam kwam met een ambitieuze miljoeneninvestering om het 
welzijn in de Bijlmer te verhogen, maar ook hier liet het systemisch racisme zich al di-
rect weer gelden. afriyie zag vooral denkfouten in het plan, opgesteld door ambtenaren 
zonder Bijlmerervaringen:

‘“Je kunt ongelijkheid niet even snel oplossen met een feelgoodproject”, zegt hij. “Dit is er 
vooral op gericht om geen last meer te hebben van deze wijk. De bedenkers zijn niet de mensen 
van hier, maar vooral witte mensen die buiten de Bijlmer wonen. In het dagelijks leven lopen 
ze met een boog om deze jongeren heen, omdat ze bang voor hen zijn. Het zijn mensen die de 
pijn van hier niet voelen.”‘ (Ibid.)

 4.4.1 Zware strijd voor nachtdienstregeling voor huisartsen met 
 een ‘bodyguard’
 als voorzitter van mijn waarneemgroep deed ik in 1996 mee met een overleg van 
de Huisartsengroep Regio Overleg (Hagro) in het Gezondheidscentrum Venserpolder, 
a. döblinstraat 56 in amsterdam-Zuidoost. Voor een betere dienstverlening tussen 17:00 
uur en 08:00 uur trachtte ik een nachtdienstregeling voor heel Zuidoost te realiseren met 
gelden uit het fonds voor achterstandswijken. er was drie miljoen gulden in het achter-
stand Ondersteuning Fonds, genoeg voor dit project. Tevens was dit geld voor achter-
standswijken geoormerkt. Maar de witte huisartsen van Zuidoost wilden dit geld delen 
met huisartsen van buiten de achterstandswijk Bijlmer, de betere wijken zoals amster-
dam-Zuid (geen achterstandswijk). andere gelden uit andere potten besteedden deze 
artsen vaak aan ‘leuke’ ontspannende activiteiten met een klein medisch tintje waar de 
bewoners van de Bijlmer geen enkele nut van konden ondervinden.
 Ik deelde de collega’s mee dat ik dit besluit racistisch vond en onderbouwde dit met 
feiten. de huisartsenzorg in amsterdam-Zuid was kwalitatief op een hoger peil en werd 
na 17:00 uur zonder vrees voor beroving verleend. de vergadering eindigde tumultueus 
en abrupt, zonder een besluit. Het kwade bloed van mijn racisme-uitspraak leidde tot een 
tuchtzaak van de witte huisartsen tegen mij. (zie hoofdstuk 7)
 
 4.4.2 Werkgroepvergaderingen: eerste Amsterdamse zwarte huisartsengroep
 Na mijn vestiging eind 1984 zette ik me in voor de komst van meer Surinaamse huis-
artsen in de Bijlmer. Hierin slaagde ik redelijk, ondanks de stroefheid waarmee dit ge-
paard ging. In 1995 waren 6 van de 46 huisartsen niet wit. Vijf van deze zes huisartsen 
behoorden tot mijn waarneemgroep. Het was een heel bijzondere in vergelijking met de 
andere groepen die in de Bijlmer werkten. Vijf leden waren van Surinaamse afkomst, te 
weten M., Van K., N., B. en ikzelf. de witte mevrouw O. maakte het zestal compleet. Ik 
had er steeds voor gepleit dat de werkzame artsen in amsterdam-Zuidoost een afspiege-
ling moesten zijn van de samenstelling van de bevolking van 90.000 mensen, van wie 
ruim de helft in de grootste wijk, de Bijlmer woont. Bijna 70 procent van de mensen van 
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de Bijlmer (Centrum: d, F, H en Oost: e, G, K) waren niet-witten met 67 nationaliteiten en 
167 culturen in een gebied van 6 km².
 Het voordeel van deze samenstelling van onze groep was merkbaar. Zij voelden mijn 
hulpgeroep heel goed aan en zonder deze huisartsen was het misschien niet mogelijk 
geweest veranderingen te bewerkstelligen. Op een vergadering van de waarneemgroep 
in 1995 werd het volgende genotuleerd: 
 

‘Door collega Makdoembaks wordt een brief gepresenteerd waarin de aandacht wordt gevraagd 
voor de onveilige situatie m.n. in de hoogbouw gedurende de avond en nachtdienst. Hij doet een 
voorstel dat er op korte termijn hierover een gesprek moet worden gevoerd met o.a. het ZAO en 
de Amsterdamse Huisartsenvereniging. Ook zal op breder vlak worden bekeken of het mogelijk 
is of in Amsterdam Z.O. de avond en weekenden diensten vanuit een centrale locatie kunnen 
worden gedaan. Er zal in dit verband een werkgroep in het leven worden geroepen bestaande 
uit een lid van iedere waarneemgroep die o.a. diensten doet in de hoogbouw. Met instemming 
van de groep is collega Z benoemd tot afgevaardigde van onze groep. Hij zal dan als toehoor-
der het a.s. regio-overleg bijwonen. Ter discussie wordt voorgesteld conform eerder gemaakte 
afspraken, te bespreken of het nodig is een nieuwe vertegenwoordiger voor het regio-overleg te 
kiezen en zo ja wie. De groep stemt in met het kiezen van een nieuwe vertegenwoordiger; col-
lega Makdoembaks wordt gekozen als de nieuwe.’ Vergadering Bijlmerwaarneemgroep d.d. 
27 december 1995. (bijlage 3 p.5) 

 
 de brief faxte ik naar die instanties die aan een oplossing van de problematiek konden 
bijdragen, te weten: de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de amsterdamse Huisartsen-
vereniging (aHV), de Regiopolitie zevende district, het ZaO (zorgverzekeraar), stads-
deel Zuidoost van de gemeente amsterdam. de brief was kort, maar duidelijk en krachtig 
en luidde als volgt:
 

‘Mijne heren, 
Als groep ervaren wij in verband met de onveilige situatie in de hoogbouw van de huisartsen-
praktijken Bijlmermeer een groot probleem om adequate hulp te verlenen aan onze patiënten 
op bepaalde tijden ter plaatse. Het is een algemeen bekend feit dat in de hoogbouwbuurt Bijl- 
mermeer sprake is van omvangrijke criminaliteit waarvan de voorkomende delictsvormen 
veelal als ernstig en middelzware tot zware criminaliteit kan worden aangemerkt. Wij denken 
hierbij aan delicten als overval, beroving en allerlei vormen van geweldpleging in het alge-
meen. Uit persoonlijke ervaring en op grond van de talrijke ernstige gevallen van geweldple-
ging waarmee wij in onze dagelijkse praktijk worden geconfronteerd, zijn wij ervan overtuigd 
dat de bestaande indrukken en gevoelens omtrent aard en omvang van de criminaliteit in de 
Bijlmermeer alleszins gerechtvaardigd zijn. Als groep hebben wij dan ook steeds grotere pro-
blemen om ’s avonds en uiteraard in sterkere mate in de nachtelijke uren patiënten met acute 
ernstige klachten te bezoeken. Dit is voor ons een zeer groot dilemma, omdat wij in strijd met 
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onze roeping en het absoluut dienstverlenende karakter van ons beroep zeer veel moeite hebben 
met deze noodgedwongen afweging van onze veiligheid tegen gezondheid en welzijn van onze 
patiënten. 
Wij achten het gerechtvaardigd om van alle betrokken instanties te vragen in casu de inspectie 
voor de gezondheidszorg, Amsterdamse huisartsenvereniging, regio politie zevende district, 
ZAO zorgverzekeraar, gemeente Amsterdam stadsdeel Zuidoost, dat op korte termijn samen 
met ons wordt gezocht naar mogelijkheden om dit dilemma zo adequaat mogelijk te kunnen 
oplossen. 
Hoogachtend’ (het origineel is opgenomen in bijlage 3, p.6-8) 

 de aHV reageerde positief, met een initiatief om de problematiek te bespreken en op-
lossingen uit te werken binnen het regio-overleg van huisartsen in amsterdam-Zuidoost. 
de politie en de zorgverzekeraar reageerden helemaal niet en het stadsdeel kwam met 
een zeer bevreemdende reactie die deed voorkomen alsof het om mijn persoonlijke angst 
ging die weg te nemen zou zijn met een verwijzing naar cijfers die op geen enkele manier 
de realiteit weerspiegelden. Voorzitter Ronald jansen (Partij van de Arbeid) schreef:

‘Ik heb district 7 van de regiopolitie Amsterdam Amstelland verzocht om een inventarisatie 
van aangiften van overvallen op huisartsen in Zuidoost. De politie heeft in de afgelopen 4 
jaar geen enkele aangifte gehad van een dergelijke overval. Ik hoop met dit cijfer uw gevoel 
van onveiligheid enigszins weg te kunnen nemen.’ (19-2-1996, kenmerk: 9600279-2, bron: 
privéarchief, nadruk NM)

 

Ronald Jansen (rechts) op 27 november 2006 tijdens de presentatie van het boek Wachten op de 

nachtegaal van Pierre Heijboer. (Bron: privéarchief)
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 Op 7 februari 1996, op het eerste Regio-overleg van vertegenwoordigers van de vijf 
huisartsengroepen van amsterdam-Zuidoost en een groep uit diemen, stelde men een 
overleggroep (werkgroep) in, zoals voorgesteld door de aHV als antwoord op mijn ver-
zoek. deze werkgroep zou bestaan uit vertegenwoordigers van de huisartsengroepen 
uit Zuidoost. Gezamenlijk moest er gekeken worden naar mogelijkheden om de veilig-
heid voor huisartsen die ’s avonds bij patiënten op huisbezoek moesten te verhogen. een 
vertegenwoordiger van een andere huisartsengroep, collega Henk-Maarten laane, deed 
het voorstel voor een bredere aanpak van de problemen, waarbij hij ook een paar andere 
instellingen, zoals amsterdamse Thuiszorg, academisch Medisch Centrum te amster-
dam, de apothekers en GaZO wilde betrekken. Ik ondersteunde zijn voorstel onmiddel-
lijk. jammer genoeg zou later blijken dat dit idee van een bredere aanpak bleef liggen en 
er niet veel van terechtkwam. Mijn waarneemgroep verkoos mij als vertegenwoordiger 
voor deze werkgroep.

  

In tegenstelling tot die in Amsterdam-Zuid kwamen de Bijlmerschietpartijen zelden in de media. 

De witte stadsdeelvoorzitter Ronald Jansen zei dat onveiligheid “mijn gevoel” zou zijn. 

(Bron: privéarchief)

 Eerste werkgroepvergadering
 de eerste vergadering van de werkgroep voor huisartsenzorg buiten kantooruren in  
amsterdam-Zuidoost vond plaats op woensdag 22 mei 1996 met de directeur van de 
aHV als voorzitter. In hoeverre de problemen en oplossingen van andere disciplines een 
rol zouden moeten spelen bij het werk van de werkgroep werd vooralsnog betwijfeld. 
Prioriteit moest liggen bij de knelpunten en ideeën van de huisartsen. Ik deed verslag van 
de opvattingen van de ZaO en IGZ, waar ik in 1995 al contact mee had over de veiligheid 
buiten kantooruren en de mogelijke gevolgen daarvan voor de kwaliteit van de medische 
zorg. ZaO en IGZ waren van mening dat het hier puur de verantwoordelijkheid van de 
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huisarts betrof en waren niet van zins daarover van standpunt te veranderen. Vier dagen 
later stelde ik via de aHV mijn ervaringen en opvattingen aan de andere leden van de 
werkgroep schriftelijk ter beschikking: 

 
‘Geachte collega’s,

Op grond van het bepaalde in artikel 8, lid 5 van de geldende overeenkomst ‘Zorgverzekeraar 
en vrijgevestigde huisarts’ worden, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid en aansprake-
lijkheid van de waarnemer, handelingen van de waarnemer beschouwd als te zijn handelingen 
verricht door de huisarts, tenzij de huisarts en de zorgverzekeraar andere afspraken maken. 
Het betreft in deze een aansprakelijkheidsregeling waarvan ik, vooral in het licht van de bin-
nen de Bijlmer (hoogbouw) bestaande situatie, mij afvraag wat haar draagwijdte moet worden 
geacht. In concreto vraag ik mij af of het hier gaat om een vorm van schuldaansprakelijkheid 
of risicoaansprakelijkheid. Als het i.c. risicoaansprakelijkheid zou betreffen, ben ik van mening 
dat sprake is van overspanning van de eisen die aan een huisarts in het kader van een noodzake-
lijke en onvermijdelijke waarnemingsregeling kunnen worden gesteld. De waarnemingsrege-
ling moet namelijk worden beschouwd als een in de maatschappelijke werkelijkheid normale 
regeling, die moet bewerkstelligen dat in alleszins gerechtvaardigde situatie van afwezigheid 
of niet beschikbaarheid van een huisarts (ziekte, vakantie, noodzakelijke gebruikelijke rust) de 
continuïteit van kwalitatief goede medische zorg gehandhaafd blijft. De hiervoor aangehaalde 
overeenkomst met de zorgverzekeraar legt daarom ook de verplichting op waarneming te rege-
len. In het licht van de binnen de Bijlmer bestaande situatie kan zich onder een bijzondere of 
buitengewoon dreigende omstandigheid het gegeven voordoen, dat een waarnemer bevreesd is 
een bepaalde vorm van zorg te verlenen dan wel door fysieke aanranding daartoe niet in staat 
is. Bij risicoaansprakelijkheid zou zulks betekenen, dat de huisarts voor wie wordt waargeno-
men, toch aansprakelijk zou zijn ondanks het feit dat hij niet op de hoogte is van de opgetre-
den situatie en misschien zelfs in het buitenland vertoeft. Ik kan mij ook voorstellen, dat een 
volkomen gekwalificeerde waarnemer te goeder trouw en onder hantering van medisch verant-
woorde uitgangspunten toch een fout maakt dan wel een beroep kan doen op een rechtvaardig-
heidsgrond voor zijn handelingen. Zou het dan betekenen, dat niet alleen de waarnemer, maar 
ook de huisarts voor wie hij waarneemt, ten volle aansprakelijk blijft. Als de hier aan de orde 
zijnde aansprakelijkheid werkelijk zover gaat, dat het een risicoaansprakelijkheid blijkt te zijn 
ondanks het feit dat het handelen van een volkomen gekwalificeerde en zorgvuldig optredende 
waarnemer betreft, zou zulks ertoe kunnen leiden dat ik in de toekomst ernstige huiveringen en 
belemmeringen ervaar om te functioneren in een waarneemsituatie. Ik vraag mij af welke be-
ginselen deze vergaande/zeer ruime verantwoordelijkheid rechtvaardigen, zelfs als het gaat om 
een in het belang van goede zorg zelf zijnde onvermijdelijk gegeven als waarneming door ge- 
kwalificeerde huisartsen. Zulks zou te meer klemmen, als in een voorkomende waarneemsi- 
tuatie het gevoel bestaat dat een collega minder adequaat functioneert, zonder dat zulks feitelijk 
toereikend kan worden gesubstantieerd. Een en ander zou kunnen leiden tot te lang doorwer-
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ken uit vrees om te laten waarnemen, hetgeen niet in het belang van de zorg hoeft te zijn. Dit 
zou het belanden in een vicieuze cirkel met zich mee kunnen brengen. Ik verzoek u omtrent 
de hiervoor geschetste verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid een discussie binnen de 
vereniging en het Werkgroep overleg te willen voeren, dan wel een standpunt hieromtrent 
kenbaar te willen maken, al of niet op basis van extern deskundig juridisch-medisch advies. Zo 
nodig zou met de zorgverzekeraar (ZAO) een, onder meer nader op bijvoorbeeld de situatie in 
de Bijlmer toegespitste, afspraak kunnen worden gemaakt zo nodig bedoeld in de laatste regel 
van artikel 8, lid 5 van de genoemde overeenkomst. 

Hoogachtend, A.M.N. Makdoembaks.’ (Bron: privéarchief)
 
 Ook stelde ik dat de mening van de patiënten op enigerlei wijze een belangrijke plaats 
diende in te nemen bij de analyse van de knelpunten. Verder beschreef ik dat een veelom-
vattende benadering op zich goed was, maar dat de behoefte aan concrete verbeteringen 
op korte termijn met name voor artsen in de hoogbouw erg groot was. Ik stelde voor 
om bij de uitwerking de verschillen in urgentie van de oplossingen te betrekken. On-
veiligheid, zowel voor huisartsen als patiënten, was daarbij een belangrijk probleem. In 
het concept-projectplan van de werkgroep werd onder andere besloten dat er in eerste 
instantie een kwantitatieve en knelpuntenanalyse diende te komen van de situatie van 
de diensten zoals deze functioneren bij de verschillende huisartsengroepen in Zuidoost. 
deze analyse zou via interviews en enquêtering op korte termijn met externe ondersteu-
ning moeten plaatsvinden, inclusief de mening van de patiënten.

 Nachtdienstregeling onzeker
 Op de tweede vergadering van de werkgroep op 19 juni 1996 werden de plannen 
van inventarisatie van de waarneemproblematiek tijdens de diensten verder uitgewerkt. 
Goede werkbare concrete voorstellen ontbraken nog. de indruk bestond dat een onder-
linge overeenkomst wel jaren op zich zou kunnen laten wachten, omdat de verschillende 
huisartsengroepen niet op één lijn te krijgen waren. Ik kreeg ook het goede bericht te 
horen dat de juridische afdeling van de aHV mijn brief betreffende de overeenkomst 
‘Zorgverzekeraar en vrijgevestigde huisarts’ zou bekijken en van advies voorzien. Ik deed 
ook verslag van mijn contacten met Stadsdeel Zuidoost. Met een ambtenaar werd het 
probleem besproken en de gemeente wilde zelf een onderzoek opzetten om het een en 
ander in kaart te brengen. Ook de eventuele financiering met Urban-gelden kwam ter 
sprake. Gezien de urgentie werd het verzoek gedaan voor een voorlopige oplossing op 
korte termijn.
 De financiering en het managen van het project kwamen niet goed uit de verf, en dit 
zou de voortgang van het project ernstig kunnen belemmeren. Maar er begon licht te  
schijnen: er was een fonds in oprichting ter ondersteuning van huisartsen werkzaam in 
stedelijke achterstandsgebieden, zoals de Bijlmer, het latere achterstands Ondersteu-
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nings Fonds (aOF). jaarlijks, vanaf 1 juli 1996, zou naar raming een bedrag van 3 miljoen 
gulden in het fonds worden gestort, waarvan 2,7 miljoen (90%) opgebracht zou worden 
door de ziekenfondsen (o.a. uit de premies van de verzekerden) en 0,3 miljoen (10%) zou 
van de overheid komen, namelijk het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Na vijf jaar zou er een evaluatie van het aOF volgen. de gelden uit dit fonds waren na-
drukkelijk bedoeld om ondersteunende activiteiten te bekostigen. Ook individuele huis- 
artsen en huisartsengroepen konden een aanvraag doen ter ondersteuning. Per verze-
kerde, woonachtig in een als achterstandsgebied geïdentificeerd postcodegebied zou 
jaarlijks 15,60 gulden worden gestort: 

 
 
 

  
(Bron: privéarchief)
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 Mijn patiënten stortten jaarlijks een bedrag van ongeveer 20.500 gulden in het fonds. 
amsterdam had ongeveer 173.000 verzekerden woonachtig in een achterstandsgebied en 
ongeveer 60.000 woonden in Zuidoost. de achterstandsgebieden in amsterdam waren 
herkenbaar aan de volgende postcodes: 1013, 1019, 1032, 1051, 1052, 1053, 1055, 1056, 
1057, 1061, 1063, 1064, 1072, 1073, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1102 en 1104.

 Derde werkgroep vergadering
 Op de derde vergadering van de werkgroep op 21 september 1996 kwam er een me-
dedeling dat uit de inventarisatie naar aanleiding van het aOF, de reorganisatie van de 
waarneming voor de aHV een aandachtspunt moest worden voor verdere ontwikke-
ling zonder onderscheid te maken tussen achterstandsgebieden en niet-achterstandsge-
bieden. Onveiligheid was ook voor de rest van de stad een aandachtspunt. Ik kreeg de 
indruk dat gelden uit het fonds niet ten goede zouden komen aan degenen aan wie het 
toekwam. deze vrees kreeg extra voeding door de reeds opgedane ervaringen van het 
geen aandacht kunnen of willen besteden aan Bijlmerspecifieke problematiek. Ik wilde de 
bevolking informeren wat er gaande was om op deze manier de tegenwerkende krachten 
een halt toe te roepen. Hierbij was ik van mening dat de Bijlmerhoogbouw nadrukkelijk 
los gezien moest worden van dat deel van amsterdam zonder achterstandswijken. Ik 
waarschuwde voor het weglekken van achterstandsgeld, bijna één miljoen gulden, dat 
door de hoogbouw werd binnengehaald naar de rest van de stad.
 dit gevaar kwam om de hoek kijken toen de werkgroep de besluitvorming met een 
gewone meerderheid van stemmen, dus de helft plus één, wilde regelen. In wezen was 
deze regeling zeer democratisch. de sfeer werd zeer grimmig toen ik voet bij stuk bleef 
houden dat de argumenten de doorslag moesten geven, anders was de kans groot dat op-
lossingen voor de Bijlmerbewoners makkelijk weggestemd of misschien niet behandeld 
zouden worden. de andere waarnemingsgroepen wilden met een gewone meerderheid 
de gelden voor de niet-witte bewoners ook bestemmen voor minder dringende kwesties 
zoals gezellige huisartsenbijeenkomsten met hapjes en drankjes en korte inleidingen van 
artsen over zaken die niet direct van belang waren voor een kwalitatieve verbetering van 
de zorg voor de Bijlmerpatiënten. de empathie voor de Bijlmerbewoners was bij deze 
witte huisartsen ver te zoeken. Ik merkte toen op dat het doordrukken van hun wil racis-
tisch zou zijn en geen doorgang mocht vinden. de vrouwelijke huisarts van het Gezond-
heidscentrum Venserpolder keek me met opengesperde ogen heel boos aan en deelde me op 
hoge toon mee mijn bloed wel te kunnen drinken. Huisarts l. die de moderator was van 
hun standpunt van de besteding van de gelden van het aOF sloot de vergadering onmid-
dellijk. de hel brak los onder de witte huisartsen, de aHV informeerde de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg inhoudelijk over deze besloten vergadering.
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 4.4.3 Vuil spel tegen zwarte huisarts door IGZ en witte collega’s
 de volgende vergadering van de werkgroep werd voor 23 oktober 1996 afgesproken. 
Ik vreesde voor het mislukken van de oorspronkelijke doelstelling van de werkgroep 
waarneming buiten kantooruren. Vanuit de verhitte vergadering en mijn racisme-uit-
spraak ontwikkelde zich intussen een grimmige aanval op mij. Het nieuws erover was 
als een lopend vuurtje door de huisartsenkringen in en om amsterdam gegaan. de aHV 
zag zich genoodzaakt op de één of andere manier de rust te laten terugkeren. de Inspec-
tie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ontving een melding, maar het is mij niet bekend uit 
welke hoek die kwam. Tegen alle regels in kwam de genoemde vertrouwelijke informatie 
van de IGZ bij de journalisten andrea Bosman en René Steenhorst terecht. Vermoedelijk 
was de bedoeling om wat was voorgevallen op de beschreven vertrouwelijke derde ver-
gadering van de werkgroep publiekelijk bekend te maken.
 Het was de tijd waarin hardop over racisme praten not done was. Naar aanleiding 
van de protestbijeenkomsten tijdens de coronacrisis begin juni 2020 stond hierover in de 
Volkskrant te lezen:

‘Vijfentwintig jaar geleden was racisme een non-item. In de jaren 1996 en ‘97 is het thema 
niet één keer in de Tweede Kamer aan de orde gekomen, stelde De Groene Amsterdammer vast 
na bestudering van de Handelingen (verslagen) van de plenaire vergaderingen. Het waren 
de jaren van Paars. De politieke uitersten van dat moment – de PvdA en de VVD – werkten 
vruchtbaar samen in een kabinet onder leiding van vakbondssocialist Wim Kok. Het polder-
model werd aan de bevriende buitenwereld ten voorbeeld gesteld. En Nederland heette ‘af’ te 
zijn. Met dat zelfbeeld was racisme niet verenigbaar. Om maar te zwijgen over institutioneel 
racisme: stelselmatige benadeling van minderheden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.’ 
(Van Walsum, 2020)

 Het ongemak onder veel van mijn witte collega’s in de regio amsterdam was enorm. 
als de publieke opinie in dat ongemak kon gaan delen, dan maakte dat de weg vrij om 
mij aan te pakken.
 In de periode na de bewuste vergadering belden twee journalisten mij, andrea  
Bosman van Trouw en René Steenhorst van De Telegraaf. Beiden wilden mij interviewen 
voor een zogenaamd ‘portret- en Bijlmerartikel’. Ik koesterde geen argwaan en stemde 
toe, blij met de mogelijkheid om de problematiek in de Bijlmer nog eens onder de aan-
dacht van het grote publiek te kunnen brengen. Toen echter tijdens die interviews beide 
journalisten in vrijwel identieke bewoordingen de vraag stelden of er soms artsen waren 
die mijn bloed wel konden drinken en waarom dan, begon ik argwaan te krijgen. Ik was 
niet van zins op mijn woorden terug te komen en dus herhaalde ik datgene wat ik tijdens 
de vergadering op 21 september 1996 had uitgeroepen.
 Omdat ik het toch al vreemd had gevonden dat Steenhorst mij belde (hij stond bekend 
om zijn medische artikelen, maar belde doorgaans andere huisartsen in Zuidoost als hij 
daarover schreef), belde ik hem de dag na het interview op om te vragen hoe hij aan de 
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informatie kwam die hij in zijn vraagstelling had prijsgegeven. In een moment van on-
achtzaamheid antwoordde Steenhorst dat hij gebeld was door de IGZ. Het was duidelijk 
te horen dat hij direct spijt had van die loslippigheid, want hij probeerde zo snel mogelijk 
op andere onderwerpen over te schakelen. Maar ik wist genoeg. de IGZ had details over 
de besloten vergadering gedeeld met Steenhorst en vermoedelijk ook met Bosman – hoe 
anders kon zij precies in bewoordingen uit die vergadering haar vragen stellen? er was 
een vuil spel gaande, maar wat voor spel kon ik op dat moment nog niet overzien.
 Steenhorst zag ervan af het interview te publiceren. Het kostbare artikel (een inter-
view van anderhalf uur op mijn praktijk, met een fotograaf erbij) verscheen niet meer. 
dat van Bosman wel, en zij nam in haar artikel op dat ik zei dat de helft van de artsen 
in amsterdam-Zuidoost ‘racistisch waren en bezig waren hun portemonnee’ te vullen. 
deze zinsnede gebruikte de witte Bijlmerhuisarts Henk Bond om een klacht tegen mij in 
te dienen bij het regionaal medisch tuchtcollege te amsterdam. Bond deed dit na overleg 
met het prominente aHV-lid jiawan, Hindostaanse huisarts in amsterdam-Oost. Henk 
Bond en zijn collega’s wilden van jiawan weten of onrust onder de Hindostaanse bevol- 
king (Suriname) in en buiten amsterdam zou ontstaan door een tuchtklacht tegen mij. de 
niet-witte jiawan stelde de witte collega’s gerust. Het gevolg voor mij was een schorsing 
van drie maanden (zie hoofdstuk 7).

 4.4.4 Voortvarender aanpak, maar nog steeds inbreng zwarte huisarts vereist
 Na het interview met het dagblad Trouw nam de algehele aanpak een heel andere 
wending, ten gunste van het sneller bereiken van overeenstemming met alle huisartsen- 
groepen van amsterdam-Zuidoost. Het achterstands Ondersteunings Fonds (aOF) nam 
het initiatief over en ging zeer voortvarend te werk met de nieuwe invulling van de huis-
artsenzorg buiten kantooruren, zodat de voorgenomen vergadering van 23 oktober 1996 
van de werkgroep geen doorgang hoefde te vinden.
 Parallel aan de vergaderingen van de collega’s onderhield ik ook contact en be-
sprekingen met de Stadsdeel Zuidoost. de politiek mocht zijn verantwoordelijkheden 
niet ontlopen en burgers of functionele groepen met de openbare veiligheid belasten. 
de gemeente trachtte het veiligheidsprobleem te bagatelliseren. Maar de bevolking van 
Zuidoost liet in een NIPO-enquête aan duidelijkheid niets te wensen over. Uit de enquête 
bleek het verbeteren van de veiligheid op straat het eerste waarmee de stadsdeelraad zich 
na de verkiezingen van 1994 zou moeten gaan bezighouden. In de Bijlmer noemde 58 
procent dit item als eerste. Van de Gaasperdammers koos 55 procent hiervoor (weekblad 
de Nieuwe Bijlmer,10 maart 1994).
 Op 12 september 1996 vond een gesprek plaats met de coördinator Veiligheidsbeleid 
en een onderzoeker van stadsdeel amsterdam-Zuidoost, mevrouw j.P.j. Kokken. de heer 
T. Kolijn vergezelde mevrouw Kokken. (bijlage 3, p.14) Huisarts W. Völcke, een vertegen-
woordiger van een andere waarneemgroep, en ik waren aanwezig.
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(Bron: privéarchief)

 Hoewel mevrouw Kokken stelde dat veel artsen omwille van beeldvorming geen 
ruchtbaarheid wilden geven aan berovingen van huisartsen, vond Trouw huisarts laane 
wel bereid hierover te spreken:

‘Vrijwel alle huisartsen in de Bijlmer hebben ervaring met bedreiging en mishandeling. Ook 
Laane had in zijn 24-jarige praktijk in Zuidoost zijn portie gehad. Hij wil er niet te drama-
tisch over doen, maar zegt diplomatiek dat hij er steeds weer aan wordt herinnerd, omdat de 
patiënten met dezelfde verhalen blijven komen.’ (Cornelisse, 1997) 

 Uit het derde gesprek met de gemeente op 17 december 1996 kwam de afspraak de 
huisartsen door flatwachten te laten begeleiden. Het eerste goede resultaat in het overleg 
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met Stadsdeel Zuidoost kwam op 23 januari 1997. Ik ontving de beloofde lijst met naam, 
adres en telefoonnummer van de teamleider/toezichthouder van de flatwachten van alle 
negentien flatgebouwen van de Bijlmerhoogbouw. Ik deed deze lijst toekomen aan alle 46 
in Zuidoost praktiserende huisartsen. (Bijlage 3, p.1-4)
 een week na een door mij op 20 februari 1997 georganiseerde miniconferentie me-
dische zorg aan Bijlmerbewoners (zie hoofdstuk 5) belegde het achterstands Onder-
steunings Fonds (aOF) ook een miniconferentie. die vond plaats in de theaterzaal van 
verzorgingstehuis eben Haëzer in amsterdam-Zuidoost. Centraal hierbij stond de or-
ganisatie van de avond, nacht- en weekenddiensten voor de regio Zuidoost. aan de hand 
van de resultaten van het bij de huisartsen verrichte inventarisatieonderzoek, besprak 
men enkele dienstenmodellen met de huisartsen van Zuidoost en werkte deze met de 
werkgroep van de huisartsen verder uit.
 Na de bespreking met Stadsdeel Zuidoost op 17 december 1996, werd ik met een 
paar collega’s en andere sleutelfiguren (Regiopolitie district 7, PTT Post, Selectvracht) 
die rechtstreeks te maken hadden met problemen rond de veiligheid bij dienstverlening 
aan huis, voor de laatste keer door een deskundige van de gemeente geïnterviewd in het 
kader van een onderzoek naar de dienstverlening aan huis in Zuidoost. de interviews 
werden aangevuld met gegevens uit enkele rapporten. de volgende conclusies en aan-
bevelingen kwamen naar voren:

‘Het gemiddeld aantal geweldsdelicten verschilt in een groot gedeelte van Amsterdam Zuid-
oost niet van vergelijkbare woongebieden. Amsterdam Zuidoost kan beslist niet als een no-go 
area worden gezien. 
In de hoogbouw van de Bijlmer komen relatief meer overvallen voor dan elders, zowel op de 
bewoners als op de bezoekers.
In de publieke opinie is het beeld van de Bijlmer, maar ook als Zuidoost als geheel, in negatieve 
zin beïnvloed door de veiligheidssituatie in het hoogbouwgebied. Het beeld van de Bijlmer be-
vordert het gevoel van onveiligheid bij bewoners en bezoekers. 
Verschillende instellingen hebben zelf maatregelen genomen om op korte termijn een oplossing 
voor de veiligheidsproblemen van de eigen mensen te bieden.
Om duidelijkheid te krijgen over de geweldsdelicten met betrekking tot bepaalde groepen, zoals 
de huisartsen, zal een registratiesysteem opgezet moeten worden. Registratie van voorvallen 
kan meer helderheid verschaffen voor te nemen maatregelen. 
Een structurele oplossing voor de veiligheidssituatie in de Bijlmer hoogbouw is nodig. Meer 
functioneel toezicht van een hoogwaardig kwalitatief niveau wordt als de structurele oplossing 
voor de onveiligheid in en om hoge woongebouwen beschouwd. Naast een goede toerusting en 
bemensing van de politie dienen de flatwachten van de dienst Stadstoezicht te worden geprofes-
sionaliseerd. 
Om een structurele oplossing, vanwege de benodigde investeringen, pas op langere termijn 
gerealiseerd kan worden, dient langs pragmatische weg aan een tussenoplossing te worden 
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gewerkt. Deze zal dan vooral aan de huisartsen soelaas moeten bieden, omdat de bezorgdien-
sten al voor de korte termijn, uit nood, maatregelen hebben genomen.’ (Onderzoeksrapport 
Stadsdeel Zuidoost, bron: privéarchief)

 Op dinsdag 27 mei 1997 besprak de commissie algemene Zaken dit alles met de leden 
van de stadsdeelraad. Tot mijn grote verbazing constateerde ik dat ik namens de huisart-
sen, om wie het allemaal begonnen was, geen uitnodiging zou krijgen. Mevrouw j. Kok-
ken, coördinator Veiligheidsbeleid van stadsdeel Zuidoost, schreef mij op 22 mei 1997 het 
volgende: 

‘Helaas ben ik vanwege problemen rond de agendering niet eerder in de gelegenheid geweest 
u uit te nodigen voor deze vergadering. Ook het tijdstip waarop dit agendapunt wordt 
behandeld maakt het voor u lastig om bij de vergadering aanwezig te zijn. Hoewel 
u uiteraard welkom bent om bij de bespreking aanwezig te zijn, zou ik u willen voorstellen 
dat wij u het verslag van deze vergadering toe sturen. Indien het verslag of de resultaten van 
het onderzoek daar aanleiding toe geeft kunt u met ondergetekende een afzonderlijke afspraak 
maken.’ (bron: privéarchief, nadruk NM)

 Het meest bevreemdende van dit voorstel was dat de gemeente zelf bepaalde welk 
tijdstip voor mij lastig was. dit gedrag en de werkwijze van de gemeente waren typerend 
over het functioneren van deze ambtenaren in opdracht van hun chefs, de politici in Zuid- 
oost.
 Omdat deze manoeuvre van de gemeente niet veel goeds beloofde, was het van-
zelfsprekend dat ik met het voorstel niet akkoord ging en me alsnog liet agenderen op 
de vergadering. Op deze vergadering merkte ik op dat met name in de avonduren de 
hulpverlening vanwege het onveilige karakter in de wijk niet optimaal zou zijn. dat het 
de verantwoordelijkheid van het stadsdeel en de politie was om ervoor te zorgen dat 
hulpverleners op een veilige manier hun werk konden doen en dat juist in een gebied 
waar veel criminaliteit heerste de ondersteuning van de politie onontbeerlijk was. Ik 
pleitte verder voor om gezamenlijk met de politie naar oplossingen te zoeken voor een 
veilige dienstverlening aan huis. Uiteindelijk nam de voorzitter van de commissie alge-
mene Zaken van de gemeente onder andere de volgende conclusies en aanbevelingen op: 
 

‘De commissie stemt in met de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport van de 
gemeente Stadsdeel Zuidoost. 
- De fractie van een coalitiepartij dient concrete voorstellen in bij de begroting van 1998. 
- Diensten en organisaties zullen op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. 
- Via literatuurverkenning zal onderzoek worden gedaan naar ervaringen en oplossingen in 
andere gemeenten. 
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- Ten behoeve van de beroepsgroepen wordt een registratiesysteem opgezet.’ (Verslag bespre-
king veiligheidsbeleid Stadsdeel Zuidoost, bron: privéarchief)

 4.4.5 Nachtdienstregeling na vijf jaar gerealiseerd
 Voor Zuidoost was er haast geboden en via het overheidsapparaat zou het duidelijk 
een langdurige kwestie worden. Ik wist me te verzekeren van de medewerking van mijn 
collega’s. Hierna konden zij schouder aan schouder met het aOF en zonder medewer-
king van stadsdeel Zuidoost tot een regeling komen voor het bezoeken van patiënten 
buiten kantooruren. de huisartsen in amsterdam-Zuidoost besloten in 1998 anders te 
gaan werken tijdens de nachturen. deze regeling begon in de nacht van 1 op 2 januari, 
waarbij per nacht één dokter op bleef. Voorlopig begon de dienst om 11 uur ’s avonds 
en duurde tot de volgende ochtend 08:30 uur en de bedoeling was om na een jaar vanaf 
17:00 uur te beginnen. als de dienstdoende dokter ’s nachts visite moest maken, zou 
hij of zij worden vergezeld van een chauffeur/begeleider (bodyguard) van het Verenigd 
Ziekenvervoer amsterdam. Ook kwam er één bereikbaarheidsnummer voor alle avond-, 
nacht- en weekeindediensten.
 Het nieuws van de nieuwe waarneemovereenkomst en nieuwe nachtdienstregeling 
van de 46 huisartsen van amsterdam-Zuidoost kwam op 21 november 1997 naar buiten. 
Velen durfden eindelijk over de problemen te praten, die reeds jaren bestonden, maar 
die ze eerder niet in de openbaarheid wilden brengen. dagblad De Telegraaf kopte met: 
‘Dokters met bodyguard op huisbezoek’, en Het Parool vervolgde met: ‘Nooit meer zweet-
handjes voor huisartsen in Zuidoost.’ en Trouw openbaarde op 29 november 1997 heel 
veel details onder de kop ‘Veiligheid, de dokter krijgt een hulpje mee’:

‘Nachtdienst in Bijlmer/Gaasperdam in het zuidoosten van Amsterdam is voor een dienst-
doende huisarts geen pretje. Eenmaal per week- na een dag in een praktijk met toch al niet erg 
veel doorsnee-patiënten - ben je al weer aan de beurt. Sommigen doen geen oog dicht. Niet dat 
het telefoontjes regent, maar uit angst voor tijdenlang zoeken naar de woning van de zieke in 
nood, om in een donker hoekje overvallen te worden of terecht te komen in een volkomen onbe-
heersbare toestand ergens op de tiende etage in donker Amsterdam-Zuidoost.[..]

Als de rook van het vuurwerk is opgetrokken, gaan de huisartsen in Zuidoost een stuk rustiger 
slapen en ook nog eens minder vaak ‘s nachts hun bed uit. Dat alles dankzij de nieuwe dokters-
hulp bij nacht en bij ontij; de (body)-guard met een normaal postuur die voortaan ‘s nachts 
met de arts meegaat.[..]

Hoe de steun-en-toeverlaat per 1 januari moet gaan heten, is nog niet duidelijk De directeur 
van het Achterstand Ondersteunings Fonds (AOF), waaruit alles wordt betaald, heeft het 
liever over ‘begeleiders’. “Het gaat om chauffeurs van het VZA, het Verenigd Ziekenvervoer 
Amsterdam. Niet om klerenkasten van kerels, die ingehuurd worden omdat ze goed kunnen 
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vechten. Ze worden uitgekozen omdat ze Zuidoost op hun duimpje kennen en ook midden in de 
nacht de weg weten. Ze gaan met de wagens van de VZA de wijken in, zodat het ook zichtbaar 
is: hier komt de dokter en zijn hulp. Bovendien hebben ze allemaal een EHBO diploma, dus 
kunnen ze ook nog helpen. Want het is wel de bedoeling dat ze met de arts mee naar binnen 
gaan”.’ (Cornelisse, 1997; nadruk NM) 

 
 laane was dolblij met de komst van een helper. Hij was sinds 1973 huisarts in Zuid-
oost. Toen hij zich vestigde, was het eigenlijk nauwelijks gevaarlijker in de Bijlmer dan 
ergens anders in amsterdam, zei hij met enige weemoed. laane:

‘“De agressie tegenover ons in de praktijk, maar vooral ’s nachts, liep de spuigaten uit. De 
werkdruk nam onaanvaardbare vormen aan. Dat had met het geweld te maken, maar ook het 
ouderwetse systeem waarin we werken: van de nachtelijke beschikbaarheid van één arts per  
20 000 patiënten.”[..]

“Als je om twee uur ’s nachts door zo’n binnenstraatje loopt en er hangen daar een paar Suri-
naamse [kon evengoed uit antillen of Ghana zijn, vooroordeel witte huisarts, NM] 
jongens rond, denk ik nog steeds: ojee. Of je staat in de lift en dan komt er eentje bij staan die 
hem stopzet. Ze hebben wel eens een poging gedaan om me te overvallen.”[..]

Laane ziet het helemaal voor zich, de dokter en zijn guard. De begeleider reed de auto zonder 
omhaal naar het adres. De dokter zat er ontspannen naast. Gewapend met dokterstas en de 
guard met extra bagage (een zuurstof-unit), liepen ze naar de plek des onheils. Als de arts aan 
het reanimeren sloeg, hoefde hij niet op te houden om een ambulance te bellen. Dat deed de 
guard. En vergis je niet wat je kunt aantreffen. Mensen die totaal in paniek zijn. Jij begrijpt 
ze niet of zij begrijpen niet wat je wilt doen [precies daarom pleitte ik dus voor meer niet-
witte huisartsen in de Bijlmer, NM].’ (Cornelisse, 1997, nadruk NM)
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 Hoofdstuk 5 
 Bijlmervliegramp maakt institutioneel racisme   
 zichtbaar

 In oktober 1992 doorboorde een Israëlisch vrachtvliegtuig van El Al, met een geheime 
militaire lading, twee flatgebouwen in de Amsterdamse Bijlmer, Kruitberg en Groene-
veen. Men maakte bekend dat de ramp uiteindelijk aan 43 legale personen het leven 
had gekost. Over illegale slachtoffers was er geen duidelijkheid. Veel bewoners van de  
Bijlmer kregen klachten en ziekten in de loop van maanden en jaren na deze vliegramp. 
Zij wilden weten of deze klachten een relatie hadden met de vliegramp. Ik steunde hen bij 
hun roep om een wetenschappelijk onderzoek, maar door toedoen van witte artsen en de 
GGd weigerde de regering lange tijd om dit op te pakken. alleen door jaren op hetzelfde 
aambeeld te blijven hameren, kwam er uiteindelijk in 1999 een parlementair onderzoek.

 5.1 Witte huisarts Henk Bond criminaliseerde zijn zwarte patiënten
 daags na de Bijlmervliegramp op 4 oktober 1992 werd ik als huisarts in het rampge-
bied geïnterviewd en kon ik het een en ander overbrengen over hoe de Bijlmerbevol-
king zich voelde. een paar weken hierna openbaarde de witte Bijlmerhuisarts Henk Bond 
feiten over zijn niet-witte patiënten van Surinaamse en van Ghanese afkomst die hen 
strafbaar maakten. dit terwijl de artseneed het volgende van hem verwachtte.

 

Tekst artseneed, 1979. (Bron: privéarchief)
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(Ten Haaft, 1992)

 Kort daarop werd het rouwproces met name van de niet-witte gemeenschap ernstig 
verstoord. de witte huisarts in de Bijlmer Henk Bond, met een praktijk in de d-zone, 
ruim honderd meter van de rampplek tussen de flatgebouwen Kruitberg en Groeneveen, 
openbaarde in Het Parool van 13 november zeer gevoelige informatie over zijn niet-witte 
patiënten uit Suriname en Ghana. deze informatie ging over strafbare feiten van zijn 
eigen patiënten, die hij op een dienblad aan justitie presenteerde. Bond zette de mensen 
weg als verdachten van fraude met hun ziektekostenverzekeringen, van het aangaan van 
nephuwelijken, en van zorg loskrijgen voor onverzekerden. Het ergst voor de niet-witte 
bevolking was dat deze arts zulke ernstige beschuldigingen over zijn eigen patiënten 
niet onderbouwde, en toch zonder enige consequenties voor hemzelf naar buiten mocht 
brengen. Het was onbegrijpelijk: de Inspectie voor Gezondheidszorg, de huisartsen van 
de amsterdamse Huisartsen Vereniging, niemand liet iets van zich horen. 

 ‘Half Suriname krijgt pillen uit Bijlmer’, zo deelde Bond mee aan verslaggever Frans 
Bosman van Het Parool. (Bosman, 1992) Medische informatie van je patiënten naar buiten 
brengen is behalve een overtreding van de gedragsregels voor artsen ook onjuist. justitie 
zou deze mensen alleen al aan de hand van deze informatie kunnen laten arresteren.
Ik kende Henk Bond vanuit zijn waarneemgroep, waar ik tot 1988 deel van uitmaakte 
(samen met de dokters Roland Braam, Hans Witzand en jelle Wiersma). daar beleefde ik 
hoe Bond slaande ruzie kreeg met collega Witzand, omdat hij, tegen de afspraken, tijdens 
het waarnemen patiënten van Witzand overhaalde zich bij hem in te schrijven. Wiersma 
moest tussenbeide komen om ternauwernood een handgemeen te voorkomen. Ik leerde 
hoe belangrijk geld voor collega Bond was. Bond zag de eerste Ghanees in 1982 op zijn 
spreekuur. In het artikel zei hij daarover:

‘“Destijds waren het alleen vrouwen die, aan hun naam te zien met Nederlanders waren ge-
trouwd. Nephuwelijken, want bij de kinderen die zij kregen zat geen spoortje blank bloed. Later 
kwamen ook de mannen.”‘ (Bosman, 1992) 
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 Wat Bond misschien niet wist, was dat zijn voorouders enkele eeuwen geleden flink 
huisgehouden hadden in West-afrika (de Goudkust), vanwaar deze Ghanezen afkomstig 
waren. de kinderen die deze witten verwekten, mochten dan als troost wel hun achter-
naam dragen. Bekende Ghanese namen waren: Vanderpuye, Vandijk, Vanderpallen, Hui-
zing, etc. Ook waren vele Ghanezen van de Bijlmer met Surinaamse afro’s getrouwd. 
Hun voorouders waren ook afkomstig van de Goudkust van West-afrika. dezen waren 
in Suriname door de Nederlanders te werk gesteld in de slavernij. de nakomelingen 
mochten de achternamen van deze witten behouden.

 

Huisarts Henk Bond ‘houdt praktijk in Daalwijk en heeft drieduizend patiënten.’ (Bosman, 1992)

 Bond maakte ook melding van het gebruikmaken van de ziekenfondskaart van een 
ander door niet-verzekerden. deze beschuldiging van fraude door zijn zwarte patiënten 
kon een uitnodiging aan justitie zijn om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Bond 
beweerde het volgende:
 

‘“Vroeger gebeurde dat incidenteel en was er geen probleem, om dat via de ziekenfondskaart 
van zoon of dochter te regelen. Nu raken we overspoeld met het uitschrijven van recepten voor 
derden [onverzekerden tegen ziektekosten, N.M.] op kosten van het ziekenfonds. Het gaat 
in zulke grote getallen dat ik de greep verlies. In wezen wordt vanuit de Bijlmer half Suriname 
behandeld.”‘ (Bosman, 1992) 
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 Bij veel Ghanezen was het niet anders, stelde Bond. Volgens hem kwam het voor dat 
de broer, op zijn kaart, om de pil of een abortus voor zijn niet-verzekerde zuster vroeg: 
‘“Sommigen denken dat je op één ziekenfondskaart heel Ghana kunt behandelen.”‘(Bosman,  
1992) 
 dokter Bond beschrijft de opnamen van drie zwarte ernstig zieke patiënten zonder 
ziektekostenverzekering die op de ziekenfondskaarten van anderen in het ziekenhuis 
waren opgenomen. (Bosman, 1992) de manier van bespreken van deze ernstig zieken 
zonder ziektekostenverzekering geeft de lezer de indruk dat deze overlevingsfraude van 
mensen frequent voorkomt. dit is echter niet het geval.

 echter, in onderzoek stelde dr. e.V. Simons (ZaO - Zorgverzekeringen, amsterdam, 
18-11-1993) vast dat van de 4400 opnamen uit januari 1993 mogelijk bij 0,2% sprake was 
van fraude. dat zijn 8,8 opnamen over 334 huisartsen. dr. e.V. Simons van het ZaO con-
cludeerde: 

‘In tegenstelling tot berichten uit het veld, is uit het vergelijkend onderzoek tussen de gegevens 
van het ZAO en die van de huisartsen, gebleken dat fraude bij ziekenhuisopnamen slechts 
incidenteel voorkomt.’[1]

 de openbaarmakingen van de dokter over zijn niet-witte patiënten komen erg be-
ledigend en krenkend over op de hele Surinaamse en Ghanese bevolking in Nederland. 
deze stigmatisering in de gezondheidszorg heeft ook negatieve gevolgen voor de hele 
niet-witte gemeenschap. de koepelorganisaties van artsen en huisartsen, respectievelijk 
de lHV en de KNMG, lieten niets van zich horen.

 In het betreffende artikel gaf dokter Henk Bond toe dat de werkdruk met een kwart 
was toegenomen. ‘Hij houdt praktijk in Daalwijk en heeft drieduizend patiënten’. (Bosman, 
1992; nadruk NM) terwijl een huisarts volgens de adviezen en regels van de landelijke 
Huisartsen Vereniging en de Ziekenfondsraad 2.350 patiënten mocht inschrijven om nog 
verantwoord kwalitatief, optimaal zorg te kunnen verlenen. de reacties op Bonds on-
genuanceerde uitlatingen bleven niet uit. een zekere Y.B. Holtrop reageerde in Het Parool 
van 28 november 1992 onder de kop: Identificatieplicht als volgt:

‘Woede komt bij mij op na het lezen van het interview met dokter B. (Het Parool, 13 novem-
ber) over Surinamers en Ghanezen die - ik kan het niet anders zien - de Nederlandse gemeen-
schap in groten getale oplichten. En dan praten we alleen nog maar over de Bijlmer. 
Nog even en er ontstaan ‘bemiddelingsbureaus’ met deskundige hulp voor het gratis verkrij-
gen van medicijnen en ziekenhuishulp. Als deze praktijken doorgaan (en met de veel te slappe 
houding van de overheid en dienstverlenende organisaties is dat niet ondenkbaar) komt er een 
moment dat bonafide verzekerden te maken krijgen met steeds langere wachttijden en hogere 
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premies. Alweer een reden om eindelijk tot een algehele identificatieplicht over te gaan en wel 
zo vlug mogelijk.’

 5.1.1 Gerechtshof Amsterdam: politie deed Ghanezen onrecht aan 
 Met enige trots meldde begin maart 1992 de amsterdamse politie (operatie Goofy) op 
een persconferentie dat ze een grote vanuit de Bijlmer opererende Ghanese drugsbende 
had opgerold en dat er 1500 ‘verdachte adressen’ van Ghanezen in de Bijlmer waren 
ontdekt, van waaruit men handelde in drugs. Ook beweerde de politie dat in de Bijlmer 
mogelijk tienduizend illegale Ghanezen woonden. Hoofdcommissaris van politie eric 
Nordholt verdedigde deze schatting en zei dat het op grond van “langdurige ervaring” 
was gemaakt.[2]

 echter, een jaar later vond het gerechtshof in amsterdam dat de politie een volkomen 
verkeerd beeld gegeven had van een Ghanese drugsbende:

‘De persconferentie die toen werd gegeven, was “onjuist, ongepast en stond op gespannen voet 
met bepalingen in het Wetboek van Strafvordering.” Deze ongebruikelijk felle kritiek uitte de 
vice-president van het hof, mr. H. Steenbergen, na de uitspraak tegen zes verdachten.’[3]

 Steenbergen: ‘Van een grote organisatie was geen sprake en in de dossiers zijn maar ongeveer 
tien safehouses terug te vinden.’[4] Volgens Steenbergen werd ook de bewering van de poli-
tie dat in de Bijlmer mogelijk tienduizend illegale Ghanezen woonden niet gestaafd door 
feiten. ‘Het lijkt ons hoogst onwaarschijnlijk. Ook hierover blijkt niets uit de dossiers’, zei mr. H. 
Steenbergen.[5]

 5.1.2 Artsen weigerden invaliditeit bij niet-verzekerd kind te voorkomen
 de klachten van Bond over de fraude van zijn niet-witte patiënten werden door 
ziekenhuisartsen goed gelezen en begrepen. Niet-verzekerde kinderen met invaliderende 
aandoeningen werden er de dupe van.

 G., een kerstkind geboren in 1992 in Pakistan, was het laatste kind in een gezin met 
vijf kinderen. Midden 1994 viel hij tijdens het bakken van brood gedeeltelijk in de oven. 
Zijn kleren vatten vlam. Hij schreeuwde het uit van de pijn en de angst en raakte ernstig 
verbrand aan zijn rechter schouder en borstkas. Na een maand of twee waren de wonden 
van G. genezen. Toen bleek dat de brandwonden heel diep in zijn lichaam waren doorge-
drongen, met achterlating van grote, dikke bindweefsellittekens (keloïdvorming).
 Sinds midden 1996 woonde hij met zijn ouders, broer en zusters in amsterdam. Hij 
had een tijdelijke verblijfsvergunning op grond van gezinshereniging. Zijn vader was 
werkzaam voor een amsterdamse stichting. een voorwaarde om zijn verblijfsstatus 
definitief te maken was dat G. zou worden opgenomen in de ziektekostenverzekering 
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van de familie. echter, de zorgverzekeraar Ziekenfonds amsterdam en Omstreken (ZaO) 
weigerde dit omdat G. kostbare operaties nodig had naar aanleiding van de brandwond 
in Pakistan. Wanneer hij niet op korte termijn geopereerd zou worden, zou hij blijvend in-
valide worden. de Vreemdelingenpolitie amsterdam-amstelland en het aMC weigerden 
iets voor G. te doen zonder een zorgverzekering.
 Uit wat de ouders mij later vertelden, kon ik opmaken dat het voor G. zelf en andere 
kinderen afschuwelijk was om naar de dikke, verheven littekens te kijken. G. was angstig 
en keek heel timide uit zijn ogen. lachen deed hij niet en hij durfde ook niet met andere 
kinderen te spelen omdat ze steeds naar zijn littekens staarden en er constant veel vragen 
over stelden. Vele kinderen vonden G. er vies uitzien en vermeden lichamelijk contact. 
Mogelijk ontbeerde hij de nodige psychische steun in de context van zijn cultuur. de 
ouders zaten met veel onverwerkte schuldgevoelens. Hadden ze G. maar laten spelen 
in plaats van te laten helpen met het huishoudelijk werk. de andere broers en zusters  
moesten aan G. wennen.
 Uit een interview met plastisch chirurg Kalam ahmed bleek in 2021 dat ook spelende 
kinderen dit soort risico’s lopen:

‘Twee jaar geleden, toen Kalam Ahmed op missie was in Bangladesh, kwam er een jongen bij 
hem met een stomp op de plek waar zijn hand had gezeten. Als klein kind had hij zijn hand 
verbrand. “Dat gebeurt in Bangladesh heel vaak: het leven, zeker op het platteland, speelt zich 
af rond open vuur,” zegt Ahmed (48). “Kinderen spelen eromheen. Eén moment van onoplet-
tendheid en je hebt een gloeiend hete pot soep of dahl over je heen. Als je die brandwonden niet 
behandelt, krijg je vergroeiingen. Littekenweefsel groeit niet mee zoals huid dat doet, waar-
door ledematen van kinderen met brandwonden kromtrekken als ze verder groeien.”‘ (Spaans, 
2021)

 Sinds 2014 trekt ahmed jaarlijks met een team naar Bangladesh om kinderen en vol-
wassenen met dergelijke verwondingen en littekens te helpen. Hij acht dit des te meer 
nodig vanwege de culturele impact van dergelijke zichtbare vervormingen. Over een 
vrouw wiens sari had vlamgevat bij het koken vertelde ahmed:

‘“Technisch kun je je bijna niet voorstellen dat dat kan,” zegt Ahmed. “Dat het littekenweefsel 
zo sterk is dat het door alle spieren van je nek trekt. Ze kon niet recht naar voren kijken, haar 
lip was enorm uitgerekt en doordat haar hoofd in een onnatuurlijke stand stond, had ze overal 
pijn. Hoofdpijn, nekpijn, verschrikkelijk. We hebben de huid bij de keel doorgesneden, zelfs wat 
spieren losgemaakt omdat ook die verkort waren, en toen kon ze eindelijk weer recht vooruit 
kijken. Maar deze vrouw was verlaten door haar man en door haar kinderen.”[..]
Zo’n verbranding wordt in bepaalde culturen als een straf gezien. Niet door iedereen, maar dit 
is het verhaal dat ze ons verteld heeft. Maar ook meisjes die worden geboren met een hazenlip 
die niet wordt gecorrigeerd, hebben geen toekomst. Niemand wil met je trouwen. En dat is 
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daar toch het idee: dat je als vrouw trouwt en kinderen krijgt. Voor meisjes met een hazenlip 
of brandwonden houdt dat gewoon op. Zo’n ingreep is dus een life-changing moment voor ze. 
Dat maakt het ook zo intens.”‘ (Ibid.)

 Op een dergelijke vorm van medemenselijkheid kon het onverzekerde jongetje G. niet 
rekenen midden jaren negentig.
 In november 1996 zag ik G. in mijn spreekkamer in gezelschap van zijn vader. Vader 
verzocht mij G. van zijn ontsierende en functionele invaliditeit af te helpen. Het kind zag 
er klein uit, was opvallend stil en keek angstig uit zijn ogen en krabde af en toe aan de lit-
tekens. Vanaf de genezing van de brandwond werd G. geplaagd door een continue hard-
nekkige jeuk die hem ook uit zijn slaap hield. Vaak moest hij huilen van de jeuk waarbij 
hij dan niet te troosten was en zich tot bloedens toe openkrabde. Ook kon hij door de jeuk 
niet spelen, waardoor hij verder in een sociaal isolement raakte.
 Bij het lichamelijk onderzoek van de rechtshandige G. zag ik de gevolgen van de 
brandwond (zie afbeelding) en de krabeffecten van het jeuken aan zijn rechter schouder 
en elleboog. er waren grote pijnlijk-trekkende invaliderende littekens aan zijn rechter 
schouder en elleboog veroorzaakt. deze twee gewrichten konden door de misvorming 
niet functioneren. Bewegingsbeperking van de schouder, pijn en schaamte bemoeilijkten 
het uitkleden. deze gewrichten waren verpakt in dikke kabels van littekens. de motoriek 
en functie van zijn arm waren in ernstige mate gehinderd. Omdat de huid van zijn oksel 
was verkleefd, had hij een abductiecontractuur van de rechter schouder waardoor zijn 
arm in een dwangstand gehouden werd en hij de arm niet verder dan tot 90 graden kon 
heffen. Tevens had hij een fors hypertrofisch litteken op zijn rug, doorlopend over de 
achterzijde van de arm en over de laterale zijde van de elleboog met een flexiecontractuur 
van deze elleboog. Ook had hij ontsierende hypertrofische littekens aan het rechter oor.

G. in 1996, hij kon zijn rechter schouder en elleboog niet gebruiken. Zonder operatie zouden de 

littekens de natuurlijke groei van de jongen belemmeren waardoor hij uiteindelijk invalide zou 

raken. (afbeelding met toestemming van zijn vader, bron: privéarchief)
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 Ik kwam tot de conclusie dat de littekens aan de rechter schouder en elleboog de groei 
van de botten en spieren van de rechter schoudergordel, bovenarm en elleboog ernstig 
belemmerden en dat de littekens op korte termijn gecorrigeerd dienden te worden. Zo 
niet, dan zou er onherstelbare schade kunnen ontstaan, waaraan hij blijvend een kortere 
arm en schouder zou overhouden die ook niet of slecht zouden functioneren. Het pro-
bleem van een operatie was dat vader en de stichting waar hij werkte de kosten ervan niet 
op konden brengen. de vader van G. accepteerde de toestand en stond met G. op om te 
vertrekken. Het was een hartverscheurend moment om G. zo te laten gaan, wetende dat 
een operatie over een jaar niet meer zou helpen.

 AMC en ZAO gaven niet thuis Naar aanleiding van dit bezoek verzocht ik het aMC, 
afdeling Plastische chirurgie, om ook mee te kijken en mee te denken over een oplossing. 
Begin december 1996 werd G. door plastisch chirurg mevrouw C.M.a.M. van der Horst 
van het aMC onderzocht. Zij kwam tot de conclusie dat de contractuur niet zodanig was 
dat op dat moment acuut de groei van schouder en/of elleboog belemmerd werd. de 
aMC-dokter eindigde met de volgende passage: “Gezien het feit dat er geen acute nood-
zaak is om snel iets te doen lijkt het me zinvol toch te proberen patiëntje in een verzeke-
ring onder te brengen.”[6]

 Op 6 en 22 december 1996 verzocht ik de heer l.d.j. Kamps van het ZaO om des-
noods alleen bepaalde risico’s uit te sluiten van verzekering, zoals de te verwachten pro-
blemen ten gevolge van de littekens van de brandwond. G. zou dan alsnog gedekt zijn 
voor andere gezondheidsrisico’s en hij zou die verzekering aan de Vreemdelingenpolitie 
kunnen overleggen. echter, het ZaO was er niet voor te porren om deze beperkte dek-
king te verlenen. Pas toen de media zich met de zaak gingen bemoeien, ging het ZaO op 
16 januari 1997 ineens alsnog akkoord met een beperkte ziektekostenverzekering:

‘Uitgesloten van vergoeding werden alle medische kosten die betrekking hebben op de behande-
ling van de keloïd/littekenvorming aan de rechter schouder en romp en de daardoor veroorzaak-
te lichamelijke bewegingsbeperkingen, zoals plastische chirurgie en fysiotherapie of revalidatie.’ 
(ZaO-brief, bron: privéarchief)

 Navraag bij de overkoepelende organisatie van de particuliere ziektekostenverzeke-
raars leerde dat de verzekeraar het kind G. had kunnen meeverzekeren. er was name-
lijk een door de verzekerden speciaal gevormd potje om dergelijke risico’s te dekken.  
Bovendien was het goed gebruik om als je zes van de zeven leden van een gezin accep-
teerde ook een zevende lid mee te verzekeren.



276 | RaCISMe IN de BIjlMeR |

 Via de media naar medische hulp de mening van het aMC dat er geen acute nood-
zaak was, leek ingegeven door financiële overwegingen en niet door medische crite-
ria. Na de mededeling van het aMC zocht ik naar operatiemogelijkheden in twee an-
dere amsterdamse ziekenhuizen. Op 2 januari 1997 nam ik contact op met de afdeling  
Chirurgie van de Vrije Universiteit in amsterdam om G. te helpen. enkele dagen later, op 
6 januari, werd ik teruggebeld door de VU met een afwijzende mededeling. Het andere 
ziekenhuis verwees mij naar een ander ziekenhuis. Ook zij konden niet helpen omdat 
hun budget voor deze categorie patiënten niet toereikend was.
 Nu wilde het toeval dat, terwijl de kwestie met G. zich afspeelde, KRO-Netwerk mij 
eind 1996 benaderde. Ze wilden op de televisie mij en mijn werk in de Bijlmer portret-
teren. dit naar aanleiding van de mogelijke acties van de ministeries van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport en van justitie via haar topambtenaar bij de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en het medisch tuchtcollege. Hieruit vloeiden voorlopig twee tucht-
zaken voort (Illegalen/Centrale Post ambulancevervoer en racisme-uitspraak tegen witte  
Bijlmerhuisartsen), waarover meer in het komende hoofdstuk.
 Voor de 4-jarige G. kwam het aanbod van KRO-Netwerk als een geschenk uit de 
hemel. Ik kreeg de mogelijkheid om op 5 januari 1997 met medewerking van Fons van 
der Poel van KRO-Netwerk de medische problematiek van de onverzekerde G. aan het 
publiek te tonen en de houding van medische instellingen en het ZaO aan de kaak te 
stellen. de acute medische noodzaak kreeg opnieuw de nadruk: om een invaliditeit te 
voorkomen kon niet gewacht worden met opereren. de reacties van de duizenden tele-
visiekijkers daarna waren hartverwarmend. Particulieren maakten duizenden guldens 
over voor de behandeling. een instelling was bereid meer dan 10.000 gulden in te leggen 
om de kosten te dekken.
 Mogelijk schrok het aMC van alle reacties uit het hele land. Op 13 januari 1997, een 
week na de televisie-uitzending, ontving ik als huisarts van de niet-verzekerde G. een 
afschrift van een brief van medisch maatschappelijk werker H.j.H.M. Hofman van het 
aMC met daarin de passage dat er toch ‘sprake is van een medische indicatie en dat het 
AMC de behandelingen zo spoedig mogelijk zal starten, maar pas nadat kindje G. verze-
kerd kan worden.’ (Bron: privéarchief, nadruk NM) Maar toen was de inzet van het aMC 
al niet meer nodig.
 een dag na de uitzending van KRO-Netwerk belde de landelijk en internationaal 
bekende brandwondenchirurg van het Rode Kruisziekenhuis te Beverwijk, dokter Her-
mans, mij op. Hij bood aan om G. in behandeling te nemen en verzocht mij het kind 
door te verwijzen naar plastisch chirurg dr. Frits F. Groenevelt, een collega van dr. Her-
mans. Er waren geen verzekeringstechnische en/of andere financiële voorwaarden aan 
deze behandeling verbonden. Op 8 januari 1997 voldeed ik aan het verzoek van dokter 
Hermans. Na een poliklinische evaluatie werd G. in februari 1997 gedurende tien dagen 
opgenomen in het Rode Kruisziekenhuis en door Groenevelt geopereerd aan de littekens 
van zijn rechter schouder en elleboog. Voor kleine G. gingen hiermee grote deuren open. 
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Hij maakte nu een betere kans op een volwaardig en gezond leven. alle donaties die ik 
naar aanleiding van de KRO-uitzending ontving, stortte ik terug op de rekeningen van de 
gulle gevers.

 5.2 Miniconferentie medische zorg aan illegalen
 Op 20 februari 1997, van 13:00 tot 17:00 uur organiseerde ik een miniconferentie in 
de raadszaal van het stadsdeelkantoor amsterdam-Zuidoost. Gelijkwaardige medische 
zorg voor iedereen was het uitgangspunt van de conferentie. Ik probeerde de bewoners 
en andere functionele groepen met elkaar in contact te brengen om over de knelpunten in 
de gezondheidszorg in amsterdam-Zuidoost in relatie met werkloosheid en armoede te 
praten.

 Sprekers 
 Ik sprak over de weigering van medische hulp in de tweede lijn van illegalen met een 
migrantenachtergrond. de andere sprekers die aan het woord kwamen, waren:

-  Mgr. Martinus (Tiny) P.M. Muskens, bisschop van het bisdom Breda.
-  dhr. B.P.M. Schweitzer, huisarts/voorzitter van de amsterdamse Huisartsen Vereni- 
 ging.
-  Prof. dr. Roel Coutinho, GGd-amsterdam.
-  dhr. V.W.G. Hogervorst, huisarts, voorzitter Huisartsen Regio Overleg amsterdam- 
 Zuidoost.
-  dhr. e. esajas, deelraadslid amsterdam-Zuidoost.
-  dhr. R. abrahams, cultureel-antropoloog van de Universiteit van amsterdam 
 (verving prof. dr. H.e. lamur die verhinderd was).
 
 Ik had op 50 bezoekers gerekend, maar het werden er uiteindelijk meer dan 100, 
onder wie vele huisartsen en andere hulpverleners van amsterdam-Zuidoost. de muzi-
kale omlijsting als ook de hapjes waren voortreffelijk en toepasselijk voor het stadsdeel. 
een keur van deskundigen en politici was aanwezig om te spreken. de opening van de 
conferentie werd verricht door de wethouder van Onderwijs van het stadsdeel, mevrouw 
Helen Burleson-esajas. Mgr. dr. M.P.M. Muskens, de ‘bisschop van het brood’ van Breda, 
was eregast en de belangrijkste spreker gezien het thema van die dag. Hij ging in op ge-
lijke, eerlijke verdeling van welvaart voor de maatschappij:

 Monseigneur Muskens ging ook in op de uitholling van de thuiszorg, die vooral ou-
deren treft. Hij stelde dat er meer waardering diende te komen voor de laagopgeleiden, 
daar zij het sociale gezicht van Nederland zijn.
 Zelf ging ik in op de problematiek van de medische hulpverlening in ziekenhuizen 
aan onverzekerde illegalen tegen ziektekosten. Mijn motto was: ‘Geef eenieder de medische 
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zorg die u voor u zelf opeist.’ dokter Schweitzer, voorzitter van de amsterdamse Huisartsen 
Vereniging, gaf een uiteenzetting over het ontstaan van een tweedeling in de maatschap-
pij, de economische situatie en het wegvallen van de sociale zekerheid in relatie met het 
stijgen van gezondheidsklachten. de voorzitter van de Huisartsen Groep Regio Over-
leg van amsterdam-Zuidoost wees op de verdrievoudiging over tien jaar van het aantal  
Bijlmerbewoners boven de 65 jaar, het grote aantal eenoudergezinnen, het tekort aan  
huisartsen en het op poten zetten van een 24-uursbereikbaarheidsdienst.
 Prof. dr. Roel Coutinho, hoogleraar werkzaam bij de amsterdamse GGd, had het 
over infectieziekten en armoede. aan het woord kwamen verder een Tweede Kamerlid, 
Stadsdeelraadslid van amsterdam-Zuidoost en een cultureel antropoloog van de Uni-
versiteit van amsterdam. Zij wezen op de tweedeling in de achterstandswijken, de kloof 
tussen arm en rijk de slechte resultaten in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. de panel-
discussie die hierna volgde, was zeer levendig en soms emotioneel. er werd onder meer 
opgemerkt dat suikerziekte en verhoogde bloeddruk vaker bij niet-witten dan bij witten 
voorkomen, met name bij Hindostanen en Creolen, en dat armoede hierbij een grote rol 
speelde. Verder dat dergelijke conferenties wel moesten leiden tot resultaten en het niet 
alleen bij praten moest blijven. en ook dat om de problemen van de allochtone zieken aan 
te kunnen pakken er vaak draconische maatregelen noodzakelijk zijn.
 
  

Prof. dr. R. Coutinho, destijds topman infectieziektenbestrijding bij de hoofdstedelijke GGD, later 

RIVM-directeur, sprak over infectieziekten in Amsterdam-Zuidoost in het algemeen. Hij repte met 

geen woord over het niet behandelen (geven van ‘nepmedicijnen’) van illegale migranten met open 

tuberculose. Mgr. Tiny Muskens luisterde aandachtig naar Coutinho. Op de achtergrond is een deel 

van het portret van de gearresteerde illegale patiënt L. te zien. (Bron: privéarchief)
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Mgr. Tiny Muskens, de bisschop van Breda, midden, luistert en kijkt zeer aandachtig naar de 

getoonde afbeeldingen van de illegale patiënten die door ziekenhuizen en GGD geweigerd werden. 

(Bron: privéarchief)

  

Regionale krant De Nieuwe Bijlmer, 26-2-1997. 

Huisarts V.W.G. Hogervorst (links), huisarts B.P.M. Schweitzer (tweede van links), cultureel an-

tropoloog R. Abrahams (derde van links), ikzelf (derde van rechts). Het gemêleerd publiek was zeer 

verbaasd voor de op dat moment voor hen onmogelijk gehouden medische problematiek rond arme 

onverzekerde zieke mensen in de Bijlmer. De belangstelling voor de conferentie was zeer groot. Ook 

André Haakmat was gedurende een uur aanwezig om de sprekers aan te horen. (Bron: privéarchief)



280 | RaCISMe IN de BIjlMeR |

 

‘Artsen moeten zich à la Muskens inzetten voor illegale patiënt’. 

(Marc van Dinther, Weekkrant Suriname, 26 februari t/m 4 maart 1997)

 5.2.1 Anno 2021 nog weinig veranderd
 In het voorjaar van 2021 trokken organisaties die opkomen voor illegalen aan de bel 
over de gebreken in de gezondheidszorg voor deze groep. Het bleek dat zorgverleners 
nog steeds niet onvoorwaardelijk bereid zijn ongedocumenteerde vreemdelingen de zorg 
te geven die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben:

‘Het ingewikkelde is: op papier is het voor deze groep goed geregeld. Mensen zonder verblijfs-
vergunning hebben recht op medisch noodzakelijke zorg en er is een speciale regeling voor zoge-
heten ‘onverzekerbare vreemdelingen’. Met die regeling kunnen zorgverleners een percentage 
van de niet-betaalde rekening terugkrijgen.’ (Vissers, 2021)

 de regeling, die de hiervoor beschreven problematiek op zou moeten lossen, blijkt in 
de praktijk niet te werken:
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‘[..] volgens migrantenorganisaties kent een deel van de zorgverleners die regeling niet en 
vindt een ander deel die te veel gedoe. Dan kan er ook nog discussie ontstaan over wat medisch 
noodzakelijk is.[..] Ook een probleem is dat zorgverleners de rekening alleen mogen inleveren 
als de patiënt die zelf niet kan betalen. Maar omdat artsen niet in de portemonnee van mensen 
kunnen kijken, is dat een lastige eis. Daar komt nog eens bij dat de regeling fysiotherapie, 
tandartszorg en anticonceptie niet dekt.’ (Ibid.)

 de organisaties hebben allemaal schrijnende voorbeelden van misstanden rondom 
illegale patiënten. Uit hun noodkreet weerklinkt het besef dat de problematiek die ik mid-
den jaren negentig al signaleerde in meer dan twintig jaar niet is opgelost.
 

‘Hoeveel mensen niet de juiste zorg krijgen is niet te achterhalen. In 2012 schatte Artsen 
zonder Grenzen dat een derde van de ongedocumenteerde vreemdelingen niet de zorg krijgt 
waar ze recht op hebben. Schattingen van het aantal ongedocumenteerden in Nederland lopen 
uiteen van 20.000 tot 60.000 mensen.’ (Ibid.)

 5.3 Geld voor onderzoek of geld voor Bijlmerrampslachtoffers?

‘Onmiddellijk na de vliegramp in de Bijlmermeer van zondagavond 4 oktober 1992 is de 
hulpverlening op gang gekomen. De hulp richtte zich in de eerste plaats op de directe slachtof-
fers, de mensen die door de ramp dakloos waren geworden en van wie alles wat zij hadden, ver-
loren was gegaan.[..] Met de staatssecretaris van Justitie is overeengekomen de illegalen die ten 
tijde van de ramp bewoners waren van één van de getroffen flats de mogelijkheid te geven zich 
te legaliseren. Indien zij gelegaliseerd zijn worden zij ook beschouwd te behoren tot de categorie 
van de directe slachtoffers en ontvangen zij de hulp die daarbij hoort,’ aldus de Stuurgroep 
Vliegramp Bijlmer van de GGd amsterdam, sector MGZ.[7]

 de sector MGZ van de GGd richtte zich ook op het netwerk van migrantenorganisa-
ties en sleutelfiguren in de Bijlmer. Het werk van de Stuurgroep Vliegramp Bijlmer, onder 
voorzitterschap van mevrouw Smeets, werd ondersteund door het door hen in het leven 
geroepen deskundigenteam Nazorg Bijlmer, onder voorzitterschap van j.M.l. Fransman 
van de sector Geestelijke Gezondheidszorg. In dit team werd ik in oktober 1992 door 
organisaties van de Bijlmer geplaatst om hun belangen te behartigen. Verder bestond het 
team uit de volgende leden:

Prof. dr. H.M. van der Ploeg, hoogleraar Medische Psychologie aan de VU, amsterdam
Mevr. abrahams-Nelson, Meldpunt Vliegramp Zanderij, amsterdam-Zuidoost
Prof. dr. j.T.V.M. de jong, IPSeR, Maastricht
dr. W. op den Velde, psychiater, amsterdam
Prof. B.P.R. Gersons, psychiater aMC, amsterdam-Zuidoost
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dr. C.H.d. Steinmetz, amsterdam
drs. j.M.l. Fransman, GGd amsterdam, sectorhoofd GGZ
Mevr. mr. a.j.M. Smeets, Coördinator Nazorg Vliegramp Bijlmer, GGd amsterdam. 
 
 Het deskundigenteam ontving van de overheid enkele miljoenen om de geconsta-
teerde acute noden tijdens de begeleiding van getroffen Bijlmerbewoners gelijk te kun-
nen aanpakken. als Bijlmerhuisarts gebruikte men mij om medeverantwoordelijkheid 
te dragen bij de naar mijn mening oneigenlijke financieringen van niet ter zake doende 
kwesties voor de getroffen bewoners van de Bijlmer. Ik merkte dat er miljoenen naar 
zaken gingen die niet in direct verband stonden met de noden van de burgers. daarnaast 
weigerde men een relatief klein bedrag uit te trekken voor de door mij voorgestelde muzi-
kale rouwbegeleiding en werkten de deskundigen niet mee aan het tijdelijk stilleggen van 
het vliegverkeer boven de Bijlmer.
 een deskundige uit het team had met zijn onderzoeksteam een direct belang bij de 
verdeling van de miljoenen. al ruim drie weken na de vliegramp diende hij een onder-
zoeksvoorstel in. echter, het doel van dit verzoek voldeed niet aan de voorwaarden van 
het te besteden geld, dat ten dienste moest staan van de slachtoffers, nazaten en bewo-
ners van de Bijlmer. de samenvatting van deze aanvraag d.d. 28 oktober 1992 aan de drs. 
j. Fransman, voorzitter het deskundigenteam Nazorg Bijlmer (nazorg Bijlmervliegramp 
d.d. 4 oktober 1992) voor bijna een miljoen gulden luidde als volgt:
 

Het betrof een onderzoek over de nazorg voor de Bijlmerbewoners, niet voor de nazorg aan de 

Bijlmerbewoners. (Bron: privéarchief)
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 Het belang van dergelijke onderzoeken voor verbeterde hulpverlening aan slachtof-
fers van toekomstige rampen valt niet te ontkennen, maar het geld uit deze subsidiepot 
was bedoeld voor de slachtoffers van deze ramp, niet voor die van toekomstige. daar 
kwam bij dat de aanvrager dus in het team zat dat hierover besliste en dus zelf een direct 
belang had. des te meer omdat 74% van de geraamde kosten bestond uit salariëring van 
de onderzoekers, zoals uit dit kostenplaatje blijkt:

 
735.200 uit 993.730 is 74%. Driekwart miljoen zou gaan naar universitaire onderzoekers ten behoeve 

van andere slachtoffers dan die van de Bijlmerramp. (Bron: privéarchief)
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 Het team van deskundigen besloot deze subsidieaanvraag, die op geen enkele manier 
bij de getroffen zwarte Bijlmerbevolking terecht zou komen, te honoreren. Om deze en 
een aantal andere redenen trok ik mij begin februari terug uit dit team, waarop ik de vol-
gende reactie kreeg, die al mijn bezwaren verwoordt en afwijst:
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De reactie van de GGD op mijn besluit om niet langer deel uit te willen maken van het 

deskundigenteam. (Bron: privéarchief).

 Mijn subsidieaanvraag voor optredens van een ecuadoraanse muziekgroep, waarvan 
de leden de ramp op het nippertje hadden overleefd, stuitte op een afwijzing. Met de 
muzikanten wilde ik het rouwproces van de slachtoffers van de vliegramp in goede 
banen leiden. Met mijn eigen geld (ƒ 2428,13) liet ik de groep alsnog optreden. daarnaast 
wilden deze deskundigen niets doen om het vooral door kinderen ervaren traumatisch 
effect van het vliegverkeer boven de Bijlmer vlak na de ramp, te doen beperken. Het 
beledigende artikel van huisarts Henk Bond was er medeoorzaak van dat ik besloot om 
rouwmuziek voor de vernederde en rouwende slachtoffers te laten spelen. 

  

De Nieuwe Bijlmer, 23-12-1992. / Toon Borst, De Echo, 14-10-1992. 
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Afschrijving van de kosten voor de rouwmuziek die ik liet spelen in het kader van 

patiëntenbegeleiding. (Bron: privéarchief)

 Witte bewoners rond de rampplek wilden het genoemde optreden van de Zuid-
amerikaanse muziekgroep laten verbieden. dit omdat ik de muziekgroep zonder Hin-
derwetvergunning rouwmuziek liet spelen. Ze waren onder leiding van voorzitters van 
bewonersverenigingen van Kikkenstein, Groeneveen, Kruitberg en Kleiburg bij de stads-
deelambtenaar van amsterdam-Zuidoost, de heer Visser, gaan protesteren tegen het op-
treden en eisten een onmiddellijke stopzetting. Gelukkig had de heer Visser meer begrip 
voor de gevoelens van de slachtoffers van de ramp. de muzikanten traden een half jaar 
op, elke eerste zondag van de maand.
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 Racisme na kortgeding vliegverbod boven de Bijlmer
 Na de vliegramp in de Bijlmer vlogen er iets langer dan een week geen of minder 
vliegtuigen boven het gebied. Vanaf 14 oktober begon het vliegverkeer echter weer op 
gang te komen, met een grote traumatische uitwerking op de grond. de argumenten van 
de Staat om het vliegen weer toe te staan waren kort door de bocht, zonder een behoorlijke 
argumentatie of het zoeken naar andere alternatieve routes. door het toenemende aantal 
vliegbewegingen boven de Bijlmer nam met name het aantal kinderen met psychische 
klachten toe en verergerden de nagenoeg onbehandelbare klachten. Het was dweilen met 
de kraan open. Met enkele medestanders besloot ik de situatie aan te gaan pakken met 
een verzoek rechtstreeks aan de minister, en desnoods een rechtszaak. advocaat andré 
Haakmat was bereid om gratis te pleiten. Ik nam alle andere juridische kosten (ƒ 8780) 
voor mijn rekening.

 

Eerste pagina van een kostenopgave. Haakmat bracht geen honorarium in rekening voor het werk dat 

hij verzette voor het kort geding en het hoger beroep dat erop volgde. (Bron: privéarchief)
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 Op 19 oktober 1992 diende de raadsman het volgende verzoek in:

  

(Bron: privéarchief)
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De medische bijlage bij het verzoek.

 drie weken later mochten wij de afwijzing van dit verzoek door de minister ontvan-
gen. de meteorologische omstandigheden in de lucht wogen zwaarder dan de trauma’s 
op de grond:
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Nadat de minister van Verkeer en Waterstaat weigerde het vliegen boven de Bijlmer voor een periode 

van zes maanden te staken om het rouwproces niet te verstoren, spanden tien belanghebbenden 

direct een kort geding aan tegen de staat. 

  

Kort geding tegen de staat. Links belanghebbende mevrouw M. V., rechts Haakmat. De Telegraaf, 

13-11-1992. (Bron: Hans Peters)
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 Op de zitting van 12 november 1992 wees de president van de rechtbank den Haag 
onze vordering af. Wij maakten bezwaar tegen dit vonnis en gingen in hoger beroep. 
een week later schreef de heer Rob Geul, directeur van een basisschool in amsterdam-
Zuidoost, een zeer indringende brief over zijn ervaringen en die van andere meesters met 
de betrokken kinderen rond de Bijlmervliegramp: 

‘Nederland is weer tot de orde van de dag overgegaan. Zo niet de Bijlmer. Dagelijks worden 
leerkrachten op de scholen in de Bijlmer geconfronteerd met honderden kinderen die de littekens 
van de ramp nog meedragen. Ongeconcentreerd, druk of juist stil, verdrietig, schrikachtig en 
vreselijk angstig bij elk onverwacht geluid. Donderslagen, sirenes en laag overkomende vlieg-
tuigen. Verhalen van ouders over kinderen die drie keer per nacht huilend wakker worden, 
weer in hun bed plassen, elke keer weer in hun dromen dat gegil horen en niet meer alleen thuis 
durven blijven.’ (Geul, 1992) 

 directeur Geul legde verder uit dat tussen onderwijs en hulpverlening veel overlegd 
werd en dat zij in de klassen alle ruimte voor verhalen en spel gaven. Ook organiseerden 
ze avonden om ouders te adviseren en te ondersteunen. Maar daarna sloeg ook bij direc-
teur Geul de wanhoop toe:

‘Die rottige vliegtuigen echter! Bij elk laag overkomend vliegtuig zie je kinderen reageren. Ze 
luisteren en verkrampen. Tijdens spitsuren speelt zich dit soms elke twee à drie minuten af. De 
berichtgeving over het door bewoners aangespannen kort geding voor een vliegverbod boven de 
Bijlmer steekt hier schril bij af.’ (Geul, 1992)

 Intussen kwam naar aanleiding van alle berichtgeving over deze kwestie een stroom 
van racisme op gang. Ik ontving haatpost met een racistische inslag zoals de volgende 
briefkaart uit amsterdam (poststempel) met waarschijnlijk een onjuist adres (Neder-
veen): 
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De Bijlmervliegramp deed het racisme in Amsterdam-Zuidoost en daarbuiten toenemen:

‘Hebben jullie brutale zwarten geen fatsoen? Nee! Hebben jullie nog niet genoeg voordeel uit de lijken 

gehaald? Durven jullie nog eisen te stellen? Rot op.

Jullie hebben toch ook geen angst als de hele gorilla familie hierheen komt vliegen?? …

Als die nikkers er niet tegen kunnen, ga dan meteen terug. Iedereen blij! Als ze niet zo hebberig waren 

geweest en in de bomen waren gebleven hadden ze nu nog geleefd! Eigen schuld. Zelfmoord?? Als dat zou 

kunnen.. En hoeveel vragen jullie dan weer voor zo’n lijk??’

Naast allerlei post vergelijkbaar met deze briefkaart werd er op een avond een grote steen door mijn 

zijraam naar binnen gegooid.

 de vliegtuigen boven de Bijlmer na de ramp ervoer men als traumatiserend:

‘Het feit dat – uitgezonderd een korte periode direct na de ramp – nog dagelijks tientallen vlieg-
tuigen over de Bijlmer vliegen, maakt het verwerken van de emoties nog veel moeilijker. Zeker 
als zo’n toestel laag overkomt, en dat gebeurt nogal eens, staan de mensen doodsangsten uit, 
constateert de na de ramp opgerichte werkgroep tegen vliegtuighinder.’ (Van Zalinge, 1992) 

 In februari 1993 schreef de krant dat ‘de Riagg in Zuidoost en de afdeling psychiatrie van 
het Academisch Medisch Centrum ongeveer tweehonderd kinderen van drie tot achttien jaar’ be-
handelden. Zij kampten ‘met slaap- en concentratiestoornissen’ en verder dat elke keer 
als een vliegtuig laag overvloog de kinderen in paniek raakten. (Sant, 1993) een paar 
dagen later wees het gerechtshof te ’s-Gravenhage (rolnummer 92/1071) ook het hoger 
beroep van de tien Bijlmergezinshoofden af.
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 dat de meteorologische argumenten van directeur-generaal mr. j.W. Weck voor an-
dere bewoners van de hoofdstad veel minder maatgevend waren, bleek in 1994. Toen 
bleek dat de gemeente amsterdam als aandeelhouder van Schiphol[8] weldegelijk haar 
invloed kon doen gelden. In dat jaar kwam Schiphol met de gemeente amsterdam 
overeen om maximaal één procent van de landingen over het centrum van de stad te 
laten uitvoeren.[9] Toen ‘legden Amsterdam, Schiphol en de Luchtverkeersbeveiliging in een 
‘herenakkoord’ vast dat van alle vliegbewegingen slechts één procent op de oude Oostbaan van 
Schiphol mochten worden uitgevoerd, waarbij de route over onder meer het Vondelpark’, voerde.  
(Rombouts, 1998) doorslaggevend bij deze besluitvorming ten behoeve van de binnen-
stad was

‘[..] een briefje van ex-burgemeester Van Thijn van Amsterdam aan de directeur van de lucht-
haven Schiphol [..] In het briefje – dat begint met ‘Beste Hans’ – beklaagde de burgemeester zich 
eind vorig jaar [1993, NM] over het drukke luchtverkeer boven de Amsterdamse binnenstad.’ 
(Pierre Heijboer, 1994) 

 5.4 Witte Bijlmerartsen zetten GGD-arts Rengelink op het verkeerde been
 In 1994 vond er dan alsnog een onderzoek plaats naar de gevolgen van de Bijlmer-
ramp voor de bewoners. dit onderzoek zag er als volgt uit: dokter H. Rengelink, sociaal 
geneeskundige en directeur van de GGd amsterdam, informeerde telefonisch bij huisarts 
Hogervorst van het Gezondheidscentrum Holendrecht over dit onderwerp. Hogervorst 
op zijn beurt verstrekte behalve zijn eigen bevindingen ook informatie van collega’s, een 
paar huisartsen die ver van de rampplek werkten en weinig patiënten hadden die rond 
de rampplek woonden, zoals dokter Henk-Maarten laane. Ik had wel veel patiënten 
in het gebied, maar kreeg geen telefoontje. Na het telefonisch contact tussen Rengelink 
en Hogervorst gaf Rengelink in 1994 een verklaring in de krant. Het Algemeen Dagblad 
schreef:

‘[..] de vele gezondheidsklachten die na de vliegramp in de Bijlmer in oktober 1992 door om-
wonenden van de getroffen flats werden geuit, kunnen niet in verband worden gebracht met de 
ramp[..] deze conclusie trekt de GG en GD in Amsterdam na een uitgebreid onderzoek bij 
huis- en bedrijfsartsen in het gebied.’[10]

 deze mening bestreed ik in de politiek en later in de media. Naar aanleiding daarvan 
nam Rengelink alsnog contact met mij op:

 



295                                                                                                          |  RaCISMe IN de BIjlMeR|

(Bron: privéarchief)

 Uit de brief van Rengelink werd al direct duidelijk in hoeverre ik alleen stond in mijn 
pleidooi voor aandacht voor de noden van de Bijlmerbewoners. Ik stuurde hem het vol-
gende antwoord:
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Bron: privéarchief

 Intussen liet ik het Kamerlid Tara Oedayraysingh weten dat ik wel deze patiënten 
in mijn praktijk had. Verder deelde ik haar mee dat de GGd-arts geen onderzoek had 
gedaan, maar alleen telefonisch had geïnformeerd bij enkele witte artsen van wie een 
paar niet eens rond de rampplek hun huisartsenpraktijk hadden, maar verderop, name-
lijk in Holendrecht en omgeving. Oedayraysingh van Groen links speelde de informatie 
door naar haar collega Van Gijzel van de Pvda. In 1996 kwam het tot een Kamerde-
bat tussen de Kamerleden van Groen links en de Pvda en minister els Borst. daarbij 
bleek dat het rapport van Rengelink ook hoofdinspecteur van Volksgezondheid Herbert  
Plokker had bereikt.
 In het Kamerdebat in 1996 zei minister els Borst van Volksgezondheid onder meer:

‘“Ik ga af op hetgeen het hoofd van de Inspectie voor de Volksgezondheid mij erover meldt. Door 
de inspectie is in een eerder stadium al bij huisartsen in de Bijlmermeer navraag gedaan over 
mogelijke gezondheidsklachten die met de ramp in verband zouden kunnen worden gebracht. 
Daar is maar één mogelijk geval uitgekomen. Dat is te weinig.”‘ (Heijboer, 1996) 

 Met ‘één mogelijk geval’ bedoelde Borst dus mijn huisartsenpraktijk in de Klieverink, 
vlakbij de rampplek. Maar ook de huisartsen Meijer en Dijkstra, werkzaam in de flat 
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Groeneveen, waarvan een deel getroffen werd door de vliegramp, hadden al gemeld dat 
ze in de vierde week na 4 oktober 1992 mensen zagen ‘vooral met lichamelijke klachten.’[11] 
In september 1994 had het Algemeen Dagblad bericht dat de ‘klachten varieerden van een 
vermeend hoger aantal afgebroken zwangerschappen tot slaapstoornissen en blijvende ademhal-
ingsmoeilijkheden.’[12] 
 er was sprake van een tweespalt. de klagers zochten naar een verklaring voor hun 
klachten en de meeste huisartsen lieten de GGd zonder een onafhankelijk en objectief 
onderzoek weten dat ze geen verband zagen tussen de vliegramp en medische verschijn-
selen bij de klagers. Hierdoor nam het wantrouwen bij de betreffende Bijlmerbewoners 
alleen maar toe. In september 1997 besloot minister Borst alsnog een nieuw inventari-
serend onderzoek uit te laten voeren naar de gezondheidsklachten van de bewoners die 
mogelijk samenhingen met de vliegramp in de Bijlmer.[13]
 
 5.5 Parlementaire Enquête Bijlmerramp en verwijdering tussen huisartsen
 Ook het onderzoek van minister Borst uit 1997 gaf geen uitsluitsel. In oktober 1999 
ging alsnog een grootschalig onderzoek naar aanleiding van de vliegramp in de Bijlmer 
van start.[14] alleen al de opdracht tot uitvoering van de Parlementaire enquête was een 
overwinning voor de niet-witte bewoners van de Bijlmer, maar ook inhoudelijk werden 
zij eindelijk gehoord. enkele conclusies rond de gezondheidsrisico’s van de ramp en de 
rol van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waren de volgende:

- ‘Het gemeentebestuur van Amsterdam en haar GGD hebben naar de mening van de Com- 
  missie vanaf 1994 onvoldoende uitvoering gegeven aan hun wettelijke taak om inzicht te  
  verwerven in de gezondheidssituatie in de gemeente Amsterdam en in het bijzonder Am- 
  sterdam Zuidoost. Het heeft daardoor aan lange termijn nazorg ontbroken. 
- De Commissie constateert dat, in een periode waarin steeds meer signalen komen dat er  
  mensen zijn met gezondheidsklachten in relatie tot de Bijlmerramp, de minister van VWS  
  pas onder politieke druk (een motie) vaart zet achter de start van een al een zes maanden  
  eerder toegezegd inventariserend onderzoek. 
- De Commissie is van mening dat er vanaf oktober 1992 meerdere momenten zijn, die aan- 
  leiding geven voor een nader onderzoek naar de gevolgen van de ramp voor de volksge- 
  zondheid. Dit gebeurt pas in 1998 door het RIVM. Naar de mening van de Commissie had  
  de minister van WVC en later de minister van VWS hiertoe eerder haar verantwoordelijk- 
  heid moeten nemen. 
- De Commissie is van mening dat de Hoofdinspectie de signalen over het voorkomen van  
  auto-immuunziekten in relatie tot de Bijlmerramp niet op voldoende waarde heeft geschat. 
- De Hoofdinspectie heeft de minister van VWS te laat geïnformeerd over deze signalen. 
- Auto-immuunziekten zijn ziekten die onherstelbare schade aan organen veroorzaken. Een  
  tijdige diagnose is van het grootste belang. In dat licht vindt de Commissie het handelen  
  van de Inspectie medisch en maatschappelijk onverantwoord.’ (Meijer e.a., 1999: 339-40) 
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  de commissie hoorde ook mij in het kader van deze enquête. Twee weken na mijn 
verhoor op 29 januari 1999 verscheen er in het NRC van 13 februari een artikel van prof. 
dr. G.j. Mulder, toxicoloog. Het academisch Medisch Centrum (aMC) had laten weten 
“dat het pas zin heeft een verder gezondheidsonderzoek te doen als de lading bekend is.” (Mulder, 
1999) Mulder had een andere mening dan het aMC en reageerde enigszins spottend en 
helemaal niet op de essentie van de hulpvraag van de overwegend niet-witte zieken na 
de Bijlmerramp:

‘Een lading kan enorme emoties oproepen. Zo is er ooit de ‘Cargo Cultus’ geweest op eilanden 
in Melanesië, waar de bewoners verwachtten dat er ééns een boot zou komen met een lading 
waardoor alle problemen en ellende van het dagelijks leven voorgoed zouden zijn opgelost. De 
situatie rond de El Al-Boeing begint trekjes van zo’n Cargo Cultus te krijgen.’ (Mulder, 1999) 

 een paar dagen later, op 17 februari reageerde ik op het artikel van Mulder. Ik gaf hem 
een uiteenzetting over de betreffende patiëntenpopulatie na de Bijlmerramp en onder-
bouwde en ondersteunde de mening van het genoemde aMC. dezelfde informatie had ik 
al aan de enquêtecommissie meegedeeld en ik had de bewijzen daarvoor aan de commis-
sie overhandigd. (Makdoembaks, 1999) als door een wesp gestoken, stuurde inspecteur 
voor de Gezondheidszorg d.j. van der Plas mij binnen 24 uur de volgende brief: 
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(Bron: privéarchief)

 Ik belde Van der Plas op voor een toelichting en bevestigde een paar dagen later, op 
21 februari dit onderhoud:

‘Zeer geachte heer Van der Plas, naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud dd. 19 februari 
j.l. met betrekking tot een artikel in NRC Handelsblad van 17 februari j.l. over de Bijlmerramp, 
bevestig ik hierbij dat ik de door u gewenste informatie reeds aan de Parlementaire Enquête-
commissie heb overhandigd tijdens mijn verhoor onder ede op 29 januari 1999. 
Indien alsnog inzage van deze stukken door u gewenst is wil ik u te allen tijde van dienst zijn. 
Met vriendelijke groet en gevoelens van hoogachting.’

 Hierna heb ik nooit meer iets van deze kwestie vernomen. Wel staken enkele witte 
huisartsen uit de Bijlmer hun boosheid over mijn inzet en openbare optreden voor 
de vliegrampslachtoffers niet onder stoelen of banken. Van het begin af hadden ze 
tegengesproken dat er patiënten waren die hun klachten in relatie brachten met het el 
al-vliegtuigongeval van 4 oktober 1992.
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 Hoofdstuk 6 
 Medische experimenten en andere 
 gezondheidskwesties in de Bijlmer

 In de Bijlmerhoogbouw woonden veel mensen die de lagere school niet helemaal 
hadden doorlopen en die de Nederlandse taal zeer slecht spraken en verstonden. Bij mij 
als huisarts kwamen ze graag, doordat ik hun taal en culturele en religieuze achtergrond 
kende en respecteerde. Met name in de hulpverlening was dit van groot belang. Ook ge-
durende behandelingen in het ziekenhuis verlangden deze patiënten contact en begelei-
ding van hun huisartsen.
 de Inspectie voor Gezondheidszorg had er klaarblijkelijk geen moeite mee dat aMC-
artsen via advertenties in een Bijlmerkrant aan proefpersonen trachtten te komen. de 
behandelende arts van de patiënt en de uitvoerder van het experiment was dezelfde per-
soon. Om de bewoners van de Bijlmermeer beter te informeren over de bedoeling van 
deze werving, plaatste ik als reactie hierop het volgende bericht onder de kop ‘Proefko-
nijnen’ in dezelfde krant.
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 deze categorie patiënten was vatbaar voor het betrokken raken bij medische experi-
menten in het nabijgelegen aMC. de informatieverstrekking konden deze patiënten moei- 
lijk begrijpen en hun verleende schriftelijke toestemming had meer te maken met angst 
voor de gevolgen als zij het papier van de specialist niet ondertekenden dan met begrip 
van wat er op het papier stond. Het verschil tussen een experiment en een behandeling 
konden de meesten niet maken. Ik werd als hun huisarts niet op de hoogte gebracht van 
het ondergane experiment, maar kwam er pas achter als de betrokken patiënt met nieuwe 
klachten mijn hulp inriep. Het gebeurde dan vaak dat de patiënt met het experiment 
wilde stoppen, maar de aMC-artsen dat niet op dat moment wilden honoreren. Hierop 
vroegen de patiënten mijn hulp om alsnog het aMC op andere gedachten te brengen. dit 
riep veel weerstand op, zoals wel blijkt uit de hiernavolgende casussen.
 Na de media-aandacht eind 1990 bleef het gedurende bijna een jaar tamelijk rustig 
bij de actieve werving van Bijlmerbewoners voor medische experimenten in het aMC. 
Hierna werd ik eind 1991 opnieuw door enkele patiënten geconfronteerd met bij hen 
uitgevoerde medische experimenten. Ik had ze namelijk naar het ziekenhuis verwezen 
in verband met een medisch vraagstuk. de zieken dachten dat ik ook meedeed met de 
proeven van het aMC, ik kon ze niet allemaal overtuigen dat ik niet met het aMC sa-
menspande. Het aMC weigerde mij ook schriftelijk op de hoogte te brengen indien men 
bij een door mij verwezen patiënt ook iets experimenteels verrichtte. Hierna stapte ik 
naar de rechter en spande een kort geding tegen het aMC aan. Ik verloor de zaak en de 
artsen van het aMC waren boos op mij.
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 6.1 Doofheid na experiment op illegale Ghanese malariapatiënt
 jaarlijks bezoeken tientallen Bijlmerbewoners West-afrika, waar tropische ziekten 
endemisch voorkomen. Bij een deel van hen en bij enkele illegale immigranten uit deze 
gebieden wordt er malaria vastgesteld. Vooral bij de categorie illegalen kan een adequate 
behandeling te laat ingezet worden. een belangrijke reden hiervoor is de trieste praktijk 
dat niet alle huisartsen in de Bijlmer bereid zijn deze onverzekerde zieken te helpen. 
deze malariapatiënt meldt zich dan met ernstiger klachten die een verwijzing naar het 
ziekenhuis noodzakelijk maken. Hier is de zieke illegale bijna volledig rechteloos en over-
geleverd aan de wil van de behandelaars. dit houdt dan ook in dat de patiënt voor een 
of andere studie moet instemmen met een riskante medisch experimentele behandeling. 
dit loopt niet altijd goed af. Op deze wijze loopt de illegale (niet-betalende) patiënt in het 
amsterdamse ziekenhuis gezondheidsschade op.

 Casus
 dit deed zich begin jaren negentig voor bij de 23-jarige zwarte mevrouw M.a. uit 
Ghana. Ze verbleef al een poos illegaal bij landgenoten in de Bijlmer. Wegens wisselende 
koortspieken, koude rillingen en algehele malaise bezocht zij mij op 4 juni 1991. Ze was 
niet misselijk en ze gaf niet over (dit in tegenstelling tot de mededeling van het aMC). 
Ongeveer een jaar eerder was patiënte behandeld voor malaria. Wegens vermoeden van 
malaria liet ik bij het hoofdstedelijke GGd-laboratorium een dikkedruppelpreparaat 
(bloeduitstrijk van druppel bloed) verrichten. Hier werden veel Plasmodium falciparum-
parasieten gezien, de verwekkers van malaria, namelijk malaria tropica.
 Patiënte werd verwezen naar het aMC. Na intern overleg met dokter V.C. werd zij 
opgenomen op de afdeling Interne geneeskunde. Naast de genoemde infectie stelde men 
ook bloedarmoede en een torenhoge bezinking van de rode bloedcellen vast. Ze voelde 
zich enigszins overrompeld en gedwongen (mededeling na ontslag aan mij) om mee 
te doen met een medisch experiment. dit hield in een behandeling met het gangbare 
medicijn kinine, ingespoten in een bloedvat (intraveneus, i.v.), maar dan in een heel hoge 
dosering, in plaats van met tabletten. Bekende bijwerkingen van deze behandeling zijn 
onder andere doofheid en oorsuizen. Het experiment op de illegale Ghanese patiënt M.a. 
ging als volgt: op dag 1 kreeg zij i.v. 1500 mg kinine als een oplaaddosis gedurende 4 uur 
en hierna een continu infuus tot een dagdosis van 2250 mg kinine en dat gedurende drie 
dagen. Hierna werd mevrouw M.a. met tabletten sulfadoxine-pyrimethamine (Fansidar) 
behandeld, drie tabletten in een dosis voor drie dagen.

 Gehoorschade
 al de tweede dag van de intraveneuze behandeling met de hoge dosis kinine kreeg ze 
ernstige bijwerkingen: gehoorvermindering en oorsuizen. de gangbare maximale dose- 
ring van kinine i.v. bedraagt 600 mg in 4 uur, toegediend elke 8 uur (Farmacotherapeutisch 
kompas). dat komt nee op maximaal 1800 mg per dag. Ook met tabletten is de maximale 
dagdosis 3 maal 600 mg, met een behandelduur tot 7 dagen.
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(Bron: privéarchief)

 de 23-jarige illegale Ghanese malariapatiënt M.a. had geen andere keuze dan toe-
stemming te geven voor een medisch experiment met hoge dosis kinine via haar bloed-
vat. Na een dag werd ze bijna doof en klaagde over oorsuizen. Op controle bij mij na haar 
ziekenhuisopname waren deze klachten duidelijk aanwezig en meetbaar bij onderzoek. 
Ze was angstig en weigerde om zich weer door de aMC-artsen te laten onderzoeken. 
Hierna heb ik haar niet meer gezien.
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 6.2 Uitspelen comapatiënt tussen huisarts en specialist
 Op 4 november 1991 liet ik de 34-jarige Hindostaanse mevrouw K.B. uit de Bijlmer 
wegens ernstige neurologische verschijnselen en verlaagd bewustzijn met spoed opne-
men in het aMC. Haar symptomen bleken later voort te komen uit een bloedvergiftiging 
met bacteriën (meningokokkensepsis) met hersenvliesontsteking (meningitis). er volgde 
een opname op de intensive care en men startte met de standaardbehandeling voor deze 
aandoening. Na toestemming van de echtgenoot ging men naast deze behandeling echter 
ook een experiment uitvoeren op mevrouw B. Het betrof een gerandomiseerd onderzoek 
tussen behandeling met alleen endotoxine of behandeling met endotoxine en anti-TNF. 
Het medicijn heette Centoxin en was in mei 1991 in Nederland goedgekeurd. Het werd 
geproduceerd door de amerikaans-Nederlandse onderneming Centocor met een vesti-
ging in leiden.[1]
 Het toestemmingsformulier (informed consent) bestond uit pagina’s met veel latijnse 
vaktermen en scheikundige termen die zelfs iemand met een universitair diploma niet 
zou begrijpen. Mevrouw B. mocht voortijdig stoppen met het experiment, maar daarbij 
liep zij wel een medisch risico. Ook zouden haar medische gegevens aan de amerikaanse 
Food and drug administration ter beschikking gesteld kunnen worden. Zij verbeterde 
snel en op 8 november was beademing niet meer nodig. de volgende dag werd ze over-
geplaatst naar de afdeling Interne geneeskunde.
 Op maandag 11 november 1991 kwam haar echtgenoot zeer verontrust bij mij. Hij 
zag dat er gedurende de hele zondag veel buizen bloed bij zijn vrouw werden geprikt 
en dat zijn vrouw hierdoor zeer angstig raakte. Zij informeerden bij de afdelingsarts, die 
hun de achtergrond van dit extra prikken mededeelde: dit gebeurde in verband met het 
onderzoek waarvoor haar man getekend had toen ze comateus was. Volgens de heer B. 
durfde zijn vrouw uit vrees voor een slechtere behandeling het extra prikken niet te laten 
stoppen, maar zij deed haar beklag bij hem met het verzoek dit via mij te laten stoppen. 
Bij het consultgesprek met de heer B. bleek dat hij niet wist dat hij voor een experimentele 
behandeling had getekend. en zijn vrouw dacht dat ik van dit extra medisch experi-
menteel onderzoek al lang van tevoren op de hoogte moet zijn geweest en dat ik er ook 
betrokken was. 
 Het echtpaar begon mij te wantrouwen. Ik beloofde de heer B. hierover te gaan over-
leggen met zijn vrouw en het afdelingshoofd. Ik bezocht haar in het aMC en zij verzocht 
mij het experiment te laten stoppen. Haar boodschap bracht ik over. de hel brak los onder 
de specialisten die belast waren met het onderzoek. Op een zeer arrogante manier kreeg 
ik ervanlangs, en het echtpaar werd in een machiavellistische manipulatie betrokken van 
wie, wat en hoe gezegd zou hebben. Met tegenzin werd de wens van het echtpaar ge-
respecteerd.
 Maar intussen deed in de Bijlmer het gerucht de ronde dat ik samen met het aMC 
betrokken zou zijn bij het laten gebruiken van patiënten als proefdieren. dit was zeer 
schadelijk voor de vertrouwensrelatie tussen mij en mijn patiënten, dus zocht ik naar 
manieren om dit tij te keren. Ik wilde de aanpak van het aMC toetsen in een openbaar de-
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bat en in de rechtszaal. Na uitlatingen in de media ontstond er ook een vertrouwenscrisis 
met aMC-artsen, die zich beklaagden bij de inspecteur:

  

(Bron: privéarchief)

287 
 

  
(Bron: privéarchief) 

 
Het kwam er dus op neer dat na een medisch experiment op een comapatiënte het AMC 
zich bij de geneeskundig inspecteur te Haarlem beklaagde toen ik het geschade vertrouwen 
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 Het kwam er dus op neer dat na een medisch experiment op een comapatiënte het 
aMC zich bij de geneeskundig inspecteur te Haarlem beklaagde toen ik het geschade 
vertrouwen in de medische stand bij het hulpzoekende echtpaar wilde herstellen. Via een 
kort geding deed ik in december 1991 andermaal een poging om de schadelijke geruchten 
over mijn betrokkenheid bij de experimenten de Bijlmer uit te helpen:

 
 

Via een kort geding tegen het AMC eind 1991 wilde ik de patiëntenrechten in ere herstellen. 

(De Telegraaf, 12 december 1991) 

 Op 19 december 1991 wees de rechtbank het verzoek van de Bijlmerbewoners af. 
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Nieuws van de Dag, 20 december 1991, (p. 1 van 2).

  

 

Nieuws van de Dag, 20 december 1991, (p. 2 van 2).

 Omdat ik het ontstane beeld met een kort geding niet kon keren, probeerde ik het 
over een andere boeg te gooien. Om het geschade vertrouwen onder de patiënten en 
Bijlmerbewoners te herstellen, ging ik de verwezen patiënten intensiever begeleiden na 
een verwijzing. als ik merkte dat een patiënt uit mijn praktijk opgenomen was in een 
experiment, legde ik uit waarvoor deze getekend had en wat dit inhield. een substantieel 
deel trok zich dan voortijdig terug. de betrokken artsen van het aMC hingen dan gelijk 
boos en dreigend aan de telefoon. Ze schakelden zelfs de inspectie in. Ik kreeg dan ook 
een uitnodiging voor een gesprek, maar in feite was het een vorm van intimidatie:
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Ik mocht mijn patiënten niet begeleiden bij medische experimenten.

 Het aMC voelde zich gesteund door de uitspraak in het kort geding en ging op de 
oude voet verder. In de Bijlmer hadden bijna alle huisartsen te maken met klachten van 
hun patiënten. Maar tijdens regio-huisartsenoverleg met dit ziekenhuis wilden de huis- 
artsen dit probleem niet bespreken. Uiteindelijk trok onze waarneemgroep de stoute  
schoenen aan en schreven we de directie het volgende verzoek:
  



311                                                                                                          |  RaCISMe IN de BIjlMeR|

(Bron: privéarchief)

 Helaas kregen wij nul op het rekest. er volgde een uitnodiging voor een gesprek 
met prof. dr. H.j.j. leenen (1929-2002), hoogleraar Sociale Geneeskunde en Gezondheids-
recht en tevens hoogleraar-directeur aan de Universiteit van amsterdam. Hij hoorde onze 
wensen aan zonder een vervolgafspraak te maken. In de werkwijze van het academisch 
ziekenhuis kwam er geen verandering.
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 Oversterfte door Centoxin
 Ruim een jaar na het experiment in het aMC bij mevrouw B. besloot het moeder-
bedrijf in amerika het middel Centoxin uit de handel te halen. er was sprake van over-
sterfte: 

‘Centoxin werd vorige week wereldwijd door de producent teruggehaald, nadat in de Ver-
enigde Staten in een groot onderzoek een onverwachte oversterfte was geconstateerd in een 
groep patiënten die wel het middel kregen toegediend, maar die geen bloedvergiftiging door 
zogenoemde Gram-negatieve bacteriën hadden. Centoxin is speciaal bedoeld voor (operatie)
patiënten.’ (Feenstra, 1993; B-63)

 In de praktijk viel deze groep patiënten niet zo gemakkelijk te onderscheiden van 
patiënten met sepsis als gevolg van een infectie met andersoortige bacteriën. Centoxin 
werd aan alle patiënten toegediend. (Ibid.) 

 6.3 Fataal medisch experiment op Surinamer
 Waarvoor ik steeds had gewaarschuwd, gebeurde midden 1993 in het Onze lieve 
Vrouwe Gasthuis (OlVG): een 47-jarige Surinaamse patiënt uit mijn praktijk kreeg een 
experimentele behandeling tegen longembolie en kwam te overlijden. Het OlVG in 
amsterdam werd in juli 1993 verweten dat het onzorgvuldig handelde met het middel 
dalteparine (Fragmin). Advocaat mr. P. Doedens verzocht de hoofdofficier van justitie in 
amsterdam namens de Stichting Rechtsbescherming allochtonen (deze stichting had ik 
o.a. voor dit doel opgericht) een onderzoek in te stellen naar de dood van deze patiënt. 
(Nijland, 1993)
 dagen voor zijn overlijden had ik deze patiënt wegens trombose aan enkele aders 
naar het OlVG verwezen. daar werd hij behandeld met heparine, de standaardtherapie, 
en rond zijn ontslag kreeg hij een medicijn ter voorkoming van trombose. Op dat moment 
was Fragmin geregistreerd ter preventie van bloedstolsels, maar het was (nog) niet toe-
gestaan ter behandeling van embolie, een losgeraakt bloedstolsel dat vaak in de longen 
blijft steken. (Nijland, 1993) doedens sprak in zijn verzoekbrief het vermoeden uit dat 
de behandelende artsen in het OlVG Fragmin hadden toegediend in het kader van een 
proefneming, om het geneesmiddel ook toegelaten te krijgen voor de behandeling van 
longembolie. (Ibid.) 
 Volgens OlVG-directeur Kassing had de bewuste patiënt geen Fragmin voorgeschre-
ven gekregen maar enoxaparine (Clexane). dit is echter een vergelijkbaar geneesmiddel 
van een ander merk. (Ibid.)
 de behandelaars van het OlVG hadden Clexane aan deze patiënt voorgeschreven bij 
zijn ontslag met het idee dat het diende ter preventie van embolie. echter, er bestonden 
bij de patiënt op dat moment nog trombose en embolievorming in belangrijke aders. de 
klachten kwamen volop terug en patiënt werd met spoed opgenomen. Helaas bleek de 
behandeling met heparine niet meer effectief: de stollingen waren in de bloedvaten te 
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ver gevorderd. de volgende dag overleed hij aan de gevolgen van de trombo-embolieën. 
dit bleek uit het autopsierapport. In wezen mocht Clexane pas na het uitsluiten van nog 
aanwezige trombo-embolieën toegepast worden. dit was niet gebeurd.

 een 25-jarige patiënt uit de dominicaanse republiek, de heer Pedro Reyes (naamver-
melding met toestemming), onderging in die periode in het aMC dezelfde behandeling 
tegen dezelfde ziekte. Hij overleefde nadat ik op zijn dringende verzoek de experimentele 
behandeling had laten overzetten op de gangbare behandeling, met de gangbare midde-
len. Het Parool deed verslag van de dood van mijn Surinaamse patiënt en de lotgevallen 
van Pedro Reyes:

  

Het Parool, 26 juli 1993.

 Pedro Reyes eiste bij het Openbaar Ministerie een schadevergoeding van ƒ 10.000,- 
omdat hij door het aMC als ‘proefkonijn’ was gebruikt. 
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Algemeen Dagblad, 17 oktober 1995.

 Nadat ik in de loop van het proces merkte dat het aMC de schuld van het gebeurde 
in de schoenen trachtte te schuiven van de uitvoerende arts-assistenten terwijl de leider 
van het experiment zijn handen in onschuld waste, verzocht ik de heer Reyes zijn klacht 
in te trekken. Hij stemde in en ik liet zijn advocaat mr. a. van der Biezen het strafproces 
stopzetten.
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 6.4 Illegaal bloed aftappen van zwarten schaadde vertrouwen in dokters
 Nederlanders van afro-Surinaamse afkomst zijn bang voor onder meer wat er met 
hun bloed gaat gebeuren. dit bleek op een uitzending in amsterdam van radiopresenta-
trice Gloria Bottse in 2020. (Van der Poel, 2020) dit programma betrof een zoektocht naar 
een geschikte stamceldonor voor een patiënt.

 Bij toeval ontdekt illegaal bloed aftappen
 In de jaren negentig verleende de medisch-ethische commissie van het aMC, onder 
voorzitterschap van prof. dr. C.j .Van Boxtel, toestemming aan mw. dr. l., reumatoloog, 
voor het uitvoeren van een medische studie van oktober 1994 tot oktober 1997 specifiek 
op West-afrikanen (Ghanezen, Surinamers). de Hla-B27-werkgroep waarin dr. l. be-
trokken was, stond onder leiding van prof. dr. e.W. Feltkamp, medisch immunoloog. Ook 
prof. dr. l.M. Bouter was als epidemioloog bij dit onderzoek betrokken (later betrokken 
bij het epidemiologisch onderzoek onder de lotgenoten van de Bijlmervliegramp).
 Van ieder deelnemer was er een buis bloed nodig. Het was voor de wetenschappers 
een heel karwei om aan voldoende proefpersonen te komen binnen de gestelde termijn. 
In het lokale Bijlmerblad de Echo werd zelfs door het aMC een advertentie geplaatst met 
de volgende oproep: “GEVRAAGD vrijwilligers van Ghanese en Surinaamse afkomst, voor een 
medisch onderzoek naar de erfelijkheid van en de relatie tussen rugpijn en oogziekten”.
 Het toezicht van de medisch-ethische commissie voor deze trial was niet adequaat. 
de kans was groot dat dit onderzoek zou mislukken doordat te weinig proefpersonen 
een buis bloed wilden afstaan: vele zwarten laten hun bloed niet makkelijk aftappen voor 
conventioneel medisch onderzoek; ze zien in hun bloed de zetel van ziel en bovenna-
tuurlijke krachten van voorouders. de commissie kon niet voorkomen dat er bij de Suri-
naamse mw. S. uit de Bijlmer in het geheim (dus zonder haar toestemming) in dit kader 
bloed is afgetapt, omdat ze een zwarte is (afro). Het volgende maakt dit duidelijk.

 Casus mevrouw S: bloed aftappen voor medisch onderzoek zonder haar toestem-
ming
 Bij de zwarte bijna 50-jarige Bijlmerpatiënt mw. S., is zonder haar toestemming bloed 
afgetapt. Zij verklaarde het volgende:

‘Zonder mijn medeweten is in februari 1996 10 ml heparinebloed afgenomen voor een HLA-
B27 studie. Als werknemer bij het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst kwam 
ik mijn eigen personalia tegen die bij de uitslag van een studiebloedonderzoek hoorden. Na 
enig zoekwerk kwam ik terecht bij de aanvrager, tevens coördinator van dit onderzoek de reu-
matoloog mevr dr. L.. Dr. L. had dit bloed nodig voor een onderzoek onder West-Afrikanen. Ik 
heb haar op niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt dat ik dit ongehoord vind en het hier 
niet mee eens ben. Ik weet hoezeer de privacy van deelnemers aan dergelijke onderzoeken wordt 
beschermd en hoe belangrijk het is om zorgvuldig met materiaal en privégegevens van personen 



316 | RaCISMe IN de BIjlMeR |

om te gaan. Een eerste vereiste is dat betrokkene volledig op de hoogte is en duidelijk toestem-
ming verleent. Gelukkig wonen we in een land waar je voor je recht op privacy kan opkomen 
wanneer deze geschonden wordt.’ (bron: briefwisseling in privéarchief, overgenomen met 
toestemming)

 dokter l. heeft in een ruim een uur durend gesprek getracht haar verontschuldi-
gingen aan te bieden en gezegd dat het een vergissing was van de analiste die het bloed 
afgenomen had. Volgens haar hadden de analisten de opdracht om patiënten die hiervoor 
in aanmerking komen duidelijk te informeren en toestemming te vragen.
 desondanks wilde deze patiënte het er niet bij laten zitten en daarom benaderde zij 
mij als voorzitter van de Stichting Rechtsbescherming allochtonen om te onderzoeken of 
er niet meer personen, al dan niet-zwarte, op deze wijze ongevraagd deelgenomen heb-
ben aan dit onderzoek. Ik heb mij daarom tot het aMC gewend, waarop een reactie kwam 
van dokter l. 
 Zij draaide opmerkelijk om de hete brij heen en wilde niet erkennen dat er grote 
fouten zijn gemaakt. Het slachtoffer was hierop helemaal niet gerustgesteld:

‘[..] integendeel mijn irritatie en twijfels zijn aangewakkerd. Ik ben niet overtuigd dat de 
privacybescherming gewaarborgd is, gezien de vrij simpele wijze waarop ik mijn gegevens, 
gekoppeld aan dit onderzoek, puur door toeval voorgeschoteld kreeg. Alle regels die volgens 
het protocol HLA-B27 en HLA-B27 geassocieerde ziekten bij West-Afrikanen gevolgd zouden 
moeten worden zijn genegeerd, vanaf het moment van rekrutering tot de verwerking van de 
persoonlijke gegevens van ondergetekende,’ aldus mevr. S en zij vroeg om een nadere  
reactie. (Ibid.)

 Op deze vragen reageerde in januari 1997 mw. dr. l. wederom heel formeel zoals 
het protocol op papier staat. Zoals ik in deze publicatie aantoon, gaat het in de praktijk 
zodanig anders, dat er vele wettelijke regels overtreden worden en het blinde vertrou-
wen van zwarten in de medische stand misbruikt wordt. Patiënte ging emotioneel sterk 
achteruit, waarna ik haar adviseerde er een punt achter te zetten. Het was vechten tegen 
de bierkaai en zij was degene die verloren had. Om erger te voorkomen stemde patiënte 
met een bittere smaak toe de kwestie te laten liggen. Ik liet het aMC dit schriftelijk weten. 
Het ziekenhuis was opgelucht.

‘Vanwege mijn functie op het CLB ben ik er toevallig achter gekomen dat daar mijn gegevens 
en materiaal misbruikt waren. Had ik daar niet gewerkt dan was ik daar nooit achter gekomen. 
Bovendien was ik tot twee maanden na de onrechtmatige bloedafname nog niet ingelicht door 
de onderzoeker. Deze zaak is voor mij afgedaan. Ik heb er wel een bittere smaak van overge-
houden,’ aldus de zwaar getraumatiseerde zwarte patiënte S. (Ibid.)
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 Vreemd genoeg heeft het aMC de Inspectie voor de Gezondheidszorg van deze zaak 
niet op de hoogte gebracht. Naar aanleiding van deze kwestie in 1997 omtrent onder-
zoekster dr. l., verklaarden de senior stafmedewerker Medische Zaken van het aMC, dr. 
W., kinderarts, en de juriste en ambtelijk secretaris van de medisch-ethische commissie 
(MeC) van het aMC, mw. V.d.H., aan mij dat de MeC uitvoerige toetsing van het protocol 
vooraf verricht, maar dat de MEC geen toezicht op de naleving houdt en dat de MeC naleving 
uiteraard wel als voorwaarde voor goedkeuring stelt (aMC, Concernstaf Patiëntenzorg, 
kenmerk: 97.21.050).

 Casus mevrouw Orcine Birtick (met toestemming) uit 2003
 de 60-jarige Surinaamse mevrouw Orcine Birtick was sinds jaren negentig onder be-
handeling en controle bij het academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit (aZVU) 
te amsterdam. Ze kwam regelmatig op de polikliniek voor controle. dit bezoek werd ge-
combineerd met het laten prikken van een vast aantal buizen bloed in het laboratorium. 
Mevrouw B. maakte twee keer mee dat men er enkele extra buizen bloed prikte. Ze infor-
meerde bij de laborante naar de reden en die deelde haar mee dat een onderzoeker bezig 
was om bij zwarte patiënten naar bepaalde ziekten te kijken. Ik werd door haar benaderd 
voor hulp. Het volgende had zich afgespeeld.

  

Mevrouw Orcine Birtick in haar gastenkamer in Amsterdam-West, bezig haar schriftelijke toestem-

ming aan mij op papier te zetten om onder meer met de internist van de AZVU te gaan bemiddelen. 

(Bron: privéarchief, met toestemming van mw. Birtick)
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 Casus O. Birtick: extra bloed aftappen voor medisch onderzoek op zwarte   
 mensen
 In januari 2003 was er in het aZVU (bloedafnamelaboratorium) zonder haar toestem-
ming bloed afgetapt. Voor de internist moest ze sedert jaren regelmatig bloed laten afne-
men voor dezelfde bepalingen ter controle van dezelfde aandoening, altijd drie buisjes 
bloed. Op de betreffende dag waren er vijf afgenomen. Na de afname vroeg zij aan de 
‘prikassistente’ waarom er twee extra buisjes zijn afgenomen. de priklaborante deelde 
haar mee dat men het extra bloed nodig had voor een medische trial op zwarte mensen 
(allochtonen). Mevrouw Birtick ‘ontplofte’ van woede en vroeg haar waarom ze dan niet 
eerst haar toestemming had gevraagd. de assistente beloofde haar bloed dan te zullen 
weggooien. de boosheid van mevrouw Birtick werd hierdoor nog erger omdat ze zeer 
zuinig is op haar bloed is en ze zo haar eigen ideeën heeft omtrent bloed en gezondheid. 
Ook is ze tegen onderzoekingen specifiek op zwarte mensen gericht.

 Patiënte Orcine Birtick, vroeg mij haar te helpen om te achterhalen waarom de artsen 
dat hadden gedaan en wat ze met haar bloed zouden doen. Patiënte was door deze han-
delwijze behoorlijk overstuur. Ze moest er vaak aan denken met de nodige emotionele 
belasting als ze het laboratorium moet bezoeken voor bloedafname. Begin augustus 2003 
richtte ik me schriftelijk tot het bureau Medische Zaken van de Medisch ethische Toet-
singscommissie van het aZVU. 

‘AZVU,
Bureau Medische Zaken, Kamer 3 D 28
Medisch Ethische Toetsingscommissie
T.a.v.: Mevrouw W.E. van der Voet
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

Amsterdam 4 augustus 2003,

Betreft: Informatie omtrent bloedafname zonder toestemming
   bij mw. O.I. Birtick geboren xxxx, wonende
   Van Brakelstraat xx te Amsterdam

Geachte,

Ondergetekende, voorzitter van de Stichting Rechtsbescherming Gezondheidszorg Alloch-
tonen, is door mevrouw O. I. Birtick benaderd om te achterhalen waarom er zonder haar toe-
stemming bloed is afgenomen op 15 januari 2003 bij het laboratorium van het Academisch 
Ziekenhuis der Vrije Universiteit (AZVU) te Amsterdam in verband met een onderzoek bij 
allochtonen. 
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Tot heden moet ze er vaak aan denken met de nodige emotionele belasting als ze het laborato-
rium moet bezoeken voor bloedafname. Duidelijkheid hieromtrent zou haar misschien kunnen 
helpen met de verwerking van het gebeurde en haar vertrouwen voor de bloedafnemers zou 
hierdoor kunnen herstellen.

Mevrouw Birtick is lange tijd bekend bij de poliklinieken orthopedie en interne. Voor de inter-
nist moet ze sedert jaren regelmatig bloed laten afnemen voor dezelfde bepalingen ter controle 
van dezelfde aandoening. Het zijn altijd drie buisjes bloed dat afgenomen wordt.
Op 15 januari dit jaar zijn er vijf afgenomen. Na de afname vroeg mevrouw Birtick de ‘prikas-
sistente’ waarom er twee extra buisjes zijn afgenomen. De assistente liet haar weten dat men 
bezig is met een medisch onderzoek bij allochtonen. Mevrouw Birtick ‘ontplofte’ van woede en 
vroeg haar waarom ze dan niet eerst haar toestemming had gevraagd. De assistente beloofde 
haar bloed dan te zullen weggooien. De boosheid van mevrouw Birtick werd hierdoor nog erger 
omdat ze zeer zuinig op haar bloed is en ze heeft zo haar eigen ideeën omtrent bloed en gezond-
heid. Ook is ze tegen onderzoekingen specifiek op zwarte mensen gericht.
In verband met het bovenstaande zou ik gaarne het volgende van u willen weten:
Is het gebeurde bekend bij het medisch ethisch toetsingscommissie; wie was met wat voor soort 
onderzoek bezig?
Wat is de reden om zonder haar toestemming bloed af te nemen?
Wat heeft dit onderzoek opgeleverd?
Kan ze met alle vertrouwen de prikafdeling van het laboratorium blijven bezoeken?

In afwachting van een spoedig antwoord, verblijf ik met vriendelijke groet en gevoelens van 
hoogachting,
Nizaar Makdoembaks.’ (Bron: privéarchief)

 de klacht is heel formeel afgehandeld. In een antwoord liet de Toetsingscommissie 
weten ‘dat het gebeurde zoals patiënte Orcine Birtick mij liet beschrijven bij de secretaris van de 
METC niet bekend is’. Verder liet de MeTC weten dat mevrouw Birtick niet meegedaan 
heeft aan een dergelijk onderzoek omdat er ten tijde van de bloedafname geen medisch-
wetenschappelijk onderzoek dat specifiek is gericht op allochtonen heeft gelopen (en 
momenteel ook niet loopt). er volgde een formele uitleg van het te tekenen informed 
consent indien mevrouw Birtick wel meegedaan zou hebben met een wetenschappelijk 
onderzoek. en omdat ze niet getekend heeft, is dan volgens de VU, patiënte dan ook niet 
betrokken geweest bij een medische trial. VU-MeTC:

‘Verder is het zo dat alvorens een patiënt kan meedoen aan een door de commissie goedgekeurd 
medisch wetenschappelijk onderzoek het uitdrukkelijk beleid is een eventuele deelname in-
houdt. Als de patiënt vervolgens besluit deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek 
zal hij of zij een formulier moeten ondertekenen waarmee hij of zij aangeeft kennis te hebben 
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genomen van het feit dat het om een wetenschappelijk onderzoek gaat, dat de opzet van het 
onderzoek duidelijk is en dat de deelname vrijwillig is. Als mevrouw Birtick geïncludeerd was 
in een wetenschappelijk onderzoek dan had zij informatie moeten ontvangen en een toestem-
mingsformulier moeten ondertekenen.’ (bron: privéarchief)

 Onderzoek met een confrontatie van betrokkenen, met name mevrouw Birtick en de 
prikassistente, is niet gebeurd. Patiënte bleef volharden in haar verklaring van het ge-
beurde bij het priklaboratorium en de mededeling van de prikassistente. Mijn eigen er-
varing en die van de andere afro-patiënte op de afdeling Maag-darmziekten bevestigen 
de ervaring van mevrouw Birtick. Het voorgaande wees op illegale praktijken op de VU 
en minachting van de rechten van een niet-witte patiënt. In principe had de VU-MeTC 
een onderzoek moeten instellen en aan de hand van de resultaten eventueel de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg moeten inschakelen.
 Het landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (lOWI) oordeelde in 2020 in een 
vergelijkbaar aspect van een grotere zaak tegen de leidse psycholoog l.C. dat zij ‘niet 
zorgvuldig ethische toestemming had verkregen voor bloedafname bij proefpersonen’ Volgens het 
lOWI waren deze ‘misstanden’ ook daadwerkelijk ‘begaan’ en ‘verkwikkelijk’. (Voormolen, 
2020) 
 Bij mevrouw Birtick was sprake geweest van het niet aanvragen van medisch-ethi-
sche goedkeuring voor een niet in haar belang zijnde bloedafname.

 6.5 Eigen ervaring: poging tot experimenteren op zwarte huisarts
 In hetzelfde jaar ondervond ik zelf aan den lijve hoe men met dit soort onderzoeken te 
werk ging met niet-witte patiënten bij het VU-Ziekenhuis. Ik ging zelf als patiënt voor een 
gastroscopie (maagonderzoek), maar werd in ingewikkeld Nederlands bepraat om mon-
deling toestemming te geven voor een anale endografie (darmonderzoek via de anus) ten 
behoeve van een lopend wetenschappelijk onderzoek. dat ik het Nederlands machtig 
was kwam als een totale verrassing en nadat ik was begonnen over ‘op papier zetten’ en 
‘mijn recht op aansprakelijkheid’ trad men in overleg, waarna ik niet meer aan het onderzoek 
deel hoefde deel te nemen. Was ik een in het Nederlands minder welbespraakte niet-
witte geweest, dan had dit heel anders af kunnen lopen. Gezien de hiervoor beschreven  
teleurstellende reactie van de VU rond de klacht van het illegale aftappen van bloed 
van de zwarte mevrouw Birtick, aarzelde ik dan ook niet om deze belevenis bij het VU-
Ziekenhuis aan de grote klok te hangen:
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Het Parool, 24 maart 1994.

 6.6 WDH schoof belangrijke Bijlmerkwesties op de lange baan
 Patiënten met verhoogde bloeddruk en suikerziekte waren in de Bijlmer ongeveer 
tweemaal meer vertegenwoordigd dan landelijk het geval was. Complicaties van deze 
aandoeningen, met name hersenbloedingen, nierinsufficiëntie en oogbloedingen, kwa-
men veel voor terwijl dit voor een belangrijk deel te voorkomen viel. Kennis over de 
sociaal-culturele achtergrond van de patiënten is hierbij van belang. de Werkgroep 
deskundigheidsbevordering Huisartsen (WdH) amsterdam-Zuidoost had destijds de 
verantwoordelijkheid voor bijscholing van de regionale huisartsen van amsterdam-Zuid- 
oost, ook van de Bijlmer. de nieuwsbrief ‘WdH Zuid Oost’ van 14 september 1994 bevatte 
het volgende bericht: 

 
‘Per september 1994 heeft huisarts… haar functie als Plaatselijke Coördinator van de WDH 
neergelegd. Ingaande deze datum zal ik [huisarts V.d.P., NM] haar officieel opvolgen. Om 
mij-zelf even kort te introduceren het volgende. Ik ben sedert vijf jaar huisarts in het gezond-
heidscentrum Venserpolder en sedert vier jaar lid van de WDH Zuidoost. Met veel plezier 
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heb ik samen met … en de andere WDH-leden gewerkt aan de nascholingen. Het belang van 
nascholingen vertaalt zich voor mij in de volgende aspecten.’ (bron: privéarchief)

 Hierna somde dokter VdP een lange lijst van ziekten op die bij de nascholingen aan 
bod zouden komen. Men zou deze ziekten vooral vaktechnisch behandelen. Ik vond dit 
alles onbegrijpelijk, omdat ik al in 1993 om aandacht voor en bijscholing over de sociaal-
maatschappelijke en cultureel-religieuze aspecten in de hulpverlening had verzocht. Op 
dit verzoek mocht ik nimmer een antwoord ontvangen. Met de nieuwsbrief van 14 sep-
tember 1994 ontving ik ook een evaluatieformulier met vragen over de nascholingsbijeen-
komsten van 1993. Bij het invullen heb ik mijn verzoek nog eens herhaald. de vragen op 
het formulier beantwoordde ik als volgt:

1. Hoe beoordeelt u de inhoud van deze bijeenkomsten? 
Antwoord: redelijk. 
2. Betreft het relevante huisartsgeneeskundige onderwerpen? 
Antwoord: neen. Het verzoek van mijn waarneemgroep (bestaande uit drie Surinaamse en een 
Nederlandse huisarts) een jaar geleden voor verandering is nagenoeg genegeerd.
3. Heeft u opmerkingen aangaande de vorm van de bijeenkomsten?
Antwoord: De sociaal-maatschappelijke problematiek, vooral van de allochtonen worden nog steeds 
en vooral door de autochtonen-hulpverleners c.q. artsen genegeerd, ondanks het feit dat ongeveer 
60 % (in 1997: 70 %) van Zuidoost door allochtonen bewoond wordt.
4. 
 4a  Bevalt de tijd en frequentie? (woensdag 17.00 - 18.00, 6 maal per jaar) 
Antwoord: ja. 
 4b Heeft u voorkeur voor een andere dag, zo ja welke? Antwoord: neen.  
 4c Heeft u voorkeur voor een ander tijdstip, zo ja welk? 
  17.00 - 18.00 uur • ja • nee 
  17.15 - 18.15 uur • ja • nee 
  17.30 - 18.30 uur • ja • nee 
  ander tijdstip: 
Antwoord: neen. 
5. Heeft u suggesties voor onderwerpen? Denkt u hierbij aan onderwerpen betreffende de samen-
werking met het AMC en de poliklinieken, nieuwe behandel- en onderzoekmethoden, vaardigheden, 
persoonlijke behoeften specifiek de praktijkpopulatie betreffend. 
Antwoord:  a. Hulpverlening aan illegalen: spoedeisend, eerste - en tweede lijn.
         b. Stervensbegeleiding bij verschillende culturen en religiën. 
         c. Anticonceptie, abortus provocatus bij allochtonen.
              d. Euthanasie bij allochtonen.
            3. Psychosomatosen in relatie met de onveiligheid en slechte leefbaarheid in bepaalde 
buurten. (bron: privéarchief)
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 Na twee maanden kreeg ik nog geen reactie op deze suggesties. Reden voor mij om de 
plaatselijke coördinator te bellen en mijn verzoek te herhalen. er vond toen een gesprek 
plaats. dit verliep zeer collegiaal en amicaal en er werden positieve verwachtingen 
gewekt voor de patiënten van de Bijlmer. echter, ik ging twijfelen omdat er acht weken 
na het gesprek nog steeds geen antwoord kwam van de coördinator. Ik belde dokter V.d.P. 
wederom en verzocht hem om een reactie. Op 24 februari 1995 ontving ik het volgende 
antwoord: 
 

‘Geachte collega Makdoembaks, 
Naar aanleiding van uw telefoontje en ons gesprek van eind 1994 wil ik u op de hoogte stellen 
van de gang van zaken binnen de nascholingsorganisatie.
De keuze van nascholingsonderwerpen geschiedt aan de hand van de schriftelijke inventari-
satie gedaan onder de huisartsen van Zuidoost eind vorig jaar. De tot nu toe georganiseerde 
nascholingen betroffen onderwerpen met de meeste voorkeur. De onderwerpen door u inge-
bracht zullen zeker op de agenda verschijnen, maar dan waarschijnlijk eind 1995 of begin 
1996. Een aantal van de onderwerpen door u ingebracht staan op de onderwerpenlijst voor 
de stedelijk te organiseren nascholingen. Het is dus een kwestie van tijd en tegemoetkomen 
aan de wensen van de groep. Uw suggesties zijn zeer waardevol en worden ook als zodanig 
gehanteerd. Hopelijk geeft u dit te meer duidelijkheid omtrent de keuze van de onderwerpen en 
kunnen we u op de WDH-nascholingen blijven verwelkomen. 
Met collegiale groet,[P.] 
Plaatselijke Coördinator, WDH-Zuidoost.’ (bron: privéarchief)

 Waarvoor ik vreesde, was op een teleurstellende manier uitgekomen. de door mij 
ingebrachte onderwerpen rond de hulpverlening aan de niet-witte patiënten van amster-
dam-Zuidoost werden tot 1998 niet besproken, laat staan behandeld.
 In een artikel in Het Parool van 15 april 1993 wees de directeur van de amsterdamse 
Huisartsen Vereniging (aHV) al op het bestaan van afwijkende ideeën over gezondheid 
en zorg in andere culturen, over communicatieproblemen etc. In een rapportage over  
huisartsenzorg in achterstandsgebieden van de directeur van deze aHV op 8 augustus 
1996, werd op de problematiek met niet-witte patiënten gewezen, alsook op het gemis 
aan overzicht over voorzieningen/hulpverleners die gespecialiseerd zijn in de hulpver-
lening van patiënten met een niet-westerse culturele achtergrond.

 6.7 Illegale jongensbesnijdenis bestrijden
 In wezen weigerde het aMC, afdeling Kinderchirurgie, in 1994 twee jongens van de 
familie M. uit mijn praktijk om religieuze redenen te besnijden, toen dit regionale zieken-
huis deze kinderen op een wachtlijst van één jaar plaatste. de ouders waren verontwaar-
digd en verzochten mij alles in het werk te stellen om de wachttijd te verkorten. Mijn 
telefonisch overleg met de aMC-coördinator de heer V.C. resulteerde niet in een oplos- 
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sing. Vader was van plan de rituele verrichting door een niet-deskundige imam (islam-
geleerde) in een ‘achterkamer’ te laten uitvoeren. dit kon ik in het medisch belang voor 
de kinderen voorkomen door het besluit van het aMC aan te vechten.
 Ik hielp de ouders met mijn gratis werkende advocaat andré Haakmat via een kort 
geding het ziekenhuis op andere gedachten te brengen.
‘De ouders beschuldigden het ziekenhuis van discriminatie, omdat ze een jaar op behandeling 
moesten wachten. Maar de rechtbank bepaalde dat er geen sprake was van schending van de gods-
dienstvrijheid. De wachttijd was toegestaan.’ (Sevil, 1998) 
de rechtbank voerde aan dat de ingreep medisch niet noodzakelijk was, alleen op grond 
van geloofsovertuiging. (Sevil, 1998) 
 de aanvang van de rechtszaak tegen het aMC leverde ook een positief resultaat op. 
enkele maanden later kwam het ziekenhuis met een goed voorstel. Begin 1995 had de 
afdeling Kinderchirurgie van het aMC de amsterdamse Huisartsen Vereniging (aHV) 
voorgesteld om amsterdamse huisartsen binnen een soort transmuraal zorgproject te 
onderrichten tot het zelf uitvoeren van religieuze besnijdenissen bij jongens. Om deze 
kinderen te beschermen voor de gevolgen van illegale besnijdenissen door leken (de zo-
genaamde ‘kappers’ die allerlei risico’s met zich meebrachten, zoals het optreden van 
infecties, nabloedingen en psychische trauma’s) was het van belang dat de medici en 
ziekenhuizen een laagdrempelig beleid zouden blijven voeren. Schokkend was het relaas 
van een moslim in een artikel in het Algemeen Dagblad van 17 november 1994. Hij liet zijn 
eerste zoon in het buitenland besnijden door een ‘kapper’:

‘Het was een gebeurtenis die H.O. al H. nooit zal vergeten. De kapper knipte verkeerd en 
het kind bleef lange tijd bloeden. Zijn volgende drie zonen bracht hij daarom naar het Sophia 
kinderziekenhuis in Rotterdam. Daar werd de besnijdenis verricht door chirurgen, weliswaar 
achter gesloten deuren en zonder feest, zoals gebruikelijk in Marokko, maar wel veiliger. Feest 
vierden we gewoon na de ingreep thuis. In samenwerking met het Sophia kinderziekenhuis, 
de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond en een aantal huisartsen nam de 
zorgverzekeraar Zilveren Kruis het initiatief tot oprichting van de stichting. Op deze manier 
hoopten de initiatiefnemers een eind te maken aan de talloze besnijdenissen van jongens van 
0 tot 9 jaar, die in achterafkamertjes werden verricht door illegale besnijders, aangeduid als 
‘kappers’. Voor vader H. betekende deze oplossing geen lange wachttijden meer en het was veel 
veiliger dan bij de kapper.’ 

 Toen ik en twee andere niet-witte huisartsen in mijn waarneemgroep, dr. M. en dr. 
V.K., de aHV lieten weten dat wij bereid waren om door het aMC opgeleid te worden 
tot besnijders, vernamen wij helemaal niets meer. In 1996 trok ik aan de bel bij directeur 
N.K. van de aHV. als vertegenwoordiger van mijn waarneemgroep in het regio-overleg-
orgaan voor huisartsen informeerde ik op de vergadering van 7 februari 1996 naar de 
stand van zaken omtrent het besnijdenisvoorstel van het aMC een jaar geleden. Het bleek 
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dat er geen vervolgstappen op het voorstel waren ondernomen en de directeur gaf aan 
dat het weinig zinvol was te blijven stilstaan bij wat er in het verleden wel of niet gebeurd 
was met de desbetreffende brief van het aMC. Zij stelde voor om naar een aanpak van 
het probleem nu te kijken.
 aan de WdH voor dit gebied zou men vragen in overleg te gaan met het aMC voor 
een nascholings- en toetsingsopzet voor huisartsen die voornemens waren op dit punt 
een actieve rol te gaan vervullen. Tot begin 1998, drie jaar na het voorstel van het aMC, 
was er nog steeds geen huisarts opgeleid in het verrichten van besnijdenissen. Na die 
lange stilte vernamen wij dan uiteindelijk via de media dat dokter erik Robberse, een 
witte huisarts van het Gezondheidscentrum Venserpolder, besnijdenissen bij jongens ver-
richtte. Hij had eerder drie jaar tropenchirurgie gestudeerd. (Sevil, 1998) Iedereen blij, 
het doel was bereikt. Hierna begonnen artsen in almere met een besnijdeniscentrum en 
binnen enkele jaren waren er in het hele land besnijdeniscentra. Zo kon ik er met het 
verloren kort geding van 1995 voor zorgen dat deze misstanden zichtbaar werden in de 
Nederlandse samenleving, waarna men deze toch sneller aanpakte dan zonder alle aan-
dacht gebeurd zou zijn.
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Besnijdeniscasus uit 1999, uitgevoerd in een van de nieuwe besnijdeniscentra die Nederland rijk was. 

(Bron: privéarchief)

 6.8 Protest tegen campagne van zorgverzekeraar Geové
 In 1995 liet ziektekostenverzekeraar Geové de Nederlandse gemeenschap via adver-
tenties in verschillende dagbladen weten dat bij hen verzekerden geen wachtlijsten ken-
nen en dat ze voorrang hebben bij medische zorg. In de advertentie stond onder meer: 
‘Niks wachtlijsten. Ik ben verzekerd bij Geové. Dus ik heb voorrang bij medische zorg.’[2] 
 Geové bleef deze campagne in de media lange tijd voeren. de politiek en de medische 
wereld hielden zich doodstil en stelden deze vorm van tweedeling niet aan de kaak. dit 
was voor mij reden om mij als huisarts en als voorzitter van de Stichting Rechtsbescher-
ming Allochtonen (SRa) te richten tot de overheid en de brancheorganisatie van de artsen, 
KNMG.
 Ik protesteerde bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), me-
vrouw Borst-eilers, tegen de advertentieboodschap van Geové. Ik schreef verder aan 
minister Borst dat mijn patiënten uit de Bijlmermeer, ZaO-verzekerden te amsterdam, 
heel lange wachtlijsten kenden bij o.a. het aMC amsterdam (twaalf maanden) en het 
aZVU (dertien maanden) en dat deze sociaal zwakkere patiënten bovendien nooit voor-
rang kregen bij medische zorg.[3]
 VWS-minister Borst liet mij weten dat zij grote moeite had met hetgeen Geové in de 
advertentie wilde doen geloven, ‘namelijk dat zijn verzekerden voorrang zouden hebben bij 
medische zorg. Ik heb daar grote moeite mee, maar ik geloof ook niet dat Geové zijn belofte waar 
kan maken’, aldus de minister. en indien het gelijkheidsprincipe in de gezondheidszorg 
geweld werd aangedaan, zou ze ‘niet schromen passende maatregelen te treffen’, zei minister 
Borst.[4]
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 de KNMG liet mij weten de betreffende Geové-advertentie ‘misleidend’ te vinden. 
Prof. dr. P. van de vakgroep Gezondheidswetenschappen deelde mij mee dat alleen me-
dische criteria de plaats op een wachtlijst horen te bepalen. ‘Wat betreft de voorrang voor 
verzekerden op de wachtlijst is dat strijdig met het principe van gelijke toegang tot de zorg’, aldus 
de hoogleraar.[5]
 
 6.9 AMC en Jan Lau blokkeerden malariaproject in de Bijlmer 
 deze kwestie speelde zich af in mijn nadagen als huisarts. In 2001 werd bekend dat 
het ziekenfonds malariaprofylaxe van de ene op de andere dag niet meer zou vergoeden 
en alle artsen en politici accepteerden deze door de overheid gedoogde maatregel. daar-
op besloot ik wat betreft Bijlmerbewoners de kosten van de malariaprofylaxemedicijnen 
voor de bezoekers van West-afrika voor mijn rekening te gaan nemen. Onder meer aMC-
hoogleraar Tropische geneeskunde P.a. Kager stak mij een hart onder de riem:

  
(Bron: privéarchief)

 Met ‘de Ghanezen’ doelde Kager op een scholenproject dat ik een jaar eerder was ge-
start en waarbij Kager en de genoemde Wetsteyn ook een rol speelden. In die tijd leerde ik 
Kager kennen nadat ik de malariakwestie, waarmee vooral Bijlmerbewoners te kampen 
hadden, onder de aandacht van artsen had gebracht via een artikel in het Nederlands Tijd-
schrift voor Geneeskunde (NTvG). (bijlage 4) dit artikel was na gedegen onderzoek volledig 
door mijzelf geschreven en aangeboden. Maar omdat de hoofdredactie mij de indruk gaf 
dit artikel graag te willen plaatsen en mij verzocht ook de naam van prof. P.a. Kager te 
willen vermelden, stemde ik toe hem als coauteur van het artikel op te nemen.
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Co-auteur Kager. (bijlage 4)

  

De samenvatting van het betreffende malaria-artikel in het NTvG. (bijlage 4: p. 1) 

 Na het verschijnen van het NTvG-artikel ontmoette ik hoogleraar Piet Kager. Hij 
bracht mij in contact met zijn collega mevrouw jose Wetsteyn, die eveneens zeer begaan 
was met het malariavraagstuk en de patiënten. In samenwerking met hen lanceerde ik 
in 2001 een actie om kinderen op de lagere school in de Bijlmer over malaria te informe-
ren. Op een ochtend verzorgden we met beeldmateriaal en inleidingen door ons drieën 
een grote informatiebijeenkomst op een school in de Venserpolder. de schooldirectie, le-
raren en leerlingen waren zeer tevreden over het initiatief en de uitvoering. Na dit succes 
spraken we af dat ik een paar weken later contact zou leggen met een tweede school in 
de regio. Om deze reden bezocht ik Kager en Wetsteyn in het aMC. Toen ik plaatsnam, 
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keken zij echter niet vrolijk, zoals bij onze eerdere gesprekken. Kager viel met de deur 
in huis. als donderslag bij heldere hemel deelde hij mij mee dat hij met de informatie-
activiteiten op scholen moest stoppen. er was door de heer jan lau, ambtenaar van de 
afdeling Communicatie van het stadsdeel Zuidoost, op aangedrongen bij het hoofd van 
de afdeling Voorlichting van het aMC, de heer johan Kortenray, om onmiddellijk met het 
project te stoppen.
 
  

De heer Jan Lau, topambtenaar afdeling Communicatie stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, 11-10-2004. 

(Bron: privéarchief)

 
 als raadslid was ik niet van plan het hier zomaar bij te laten. Ik verzocht de toenma-
lige secretaris van stadsdeel Zuidoost, mr. dr. Hugo Fernandes Mendes, om een gesprek 
met jan lau. daarbij verzocht ik Fernandes Mendes ook om bij dat gesprek aanwezig te 
zijn. dit gesprek vond op 9 oktober 2001 plaats.
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Ik mocht kiezen wanneer ik Fernandes Mendes en Lau zou spreken. (Bron: privéarchief)

 Op de afgesproken dag zaten we met ons drieën op het kantoor van mr. dr. Fernandes 
Mendes. lau en hij zaten er ontspannen bij toen ik mijn klacht naar voren bracht. Ik wilde 
verder met het informatieproject en begreep niet waarom dit afgeblazen was. Ik vermeed 
om details van de afdeling Communicatie van het aMC erbij te vermelden, maar ver- 
meldde wel dat dokter Piet Kager zich door laus toedoen uit het malariaproject op de 
scholen had teruggetrokken. als door een wesp gestoken sprong jan lau op van zijn 
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stoel. Hij werd woest en kleurde vuurrood om na een minuut weer plaats te nemen, 
te ontkennen, en op hoge toon van mij te eisen dat ik met bewijzen zou komen anders 
zouden de appels zuur voor mij worden.

  

Mr. dr. Hugo Fernandes Mendes, secretaris van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost. (rechts). 

(Bron: privéarchief)

 enigszins beduusd door jan laus hypocriete reactie en acteertalent kwam ik met alle 
details naar buiten. Toen hij de naam Kortenray hoorde, werd lau doodstil en lijkbleek. 
even dacht ik dat hij een hart- en ademstilstand kreeg. Vervolgens maakte hij een draai 
van 180 graden. Fernandes Mendes en ik keken elkaar verbaasd aan toen lau het gesprek 
heel geroutineerd ineens over een andere boeg gooide en mij voorstelde om de gewenste 
informatievoorziening voort te zetten via radio-uitzendingen bij het station Radio Zuid-
oost (RaZO) dat zou ik een jaar lang kunnen doen en daarmee dan hetzelfde doel be-
reiken als met Kager, Wetsteyn en het scholenproject. Het stadsdeel Zuidoost zou dit met 
RAZO buiten mij om financieren.
 Hoewel ik aanvoelde dat het bereik van mijn informatievoorziening met dit voorstel 
vele malen kleiner zou worden, was het niet mijn bedoeling Fernandes Mendes in verle-
genheid te brengen door laus voorstel af te wijzen. Ik accepteerde het voorstel in grote 
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lijnen en wij maakten een afspraak voor een nieuw gesprek hierover. dit constructieve 
gesprek vond plaats op dinsdagmiddag 16 oktober 2001 op mijn praktijk. Maar een week 
later stuurde lau mij een verslag ervan waarin ik hem op een scala aan leugens en ver-
draaiingen betrapte:

  
Samenvattende, leugenachtige brief van Jan Lau. (Bron: privéarchief)
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 Mijn kanttekeningen bij deze brief:

 Opmerking 1: ‘Hierbij bevestig ik de afspraken, die wij dinsdag jl. maakten met de 
heer F. van eyk…’
de heer F. van eyk was niet aanwezig bij het gesprek aan de Klieverink 1 in de Bijlmer. 
 Opmerking 2: ‘In afwijking van het besprokene geef ik u in overweging de financiën 
af te wikkelen via de stichting RaZO’. 
Het aspect ‘financiën’ was helemaal niet besproken.
 Opmerking 3: ‘Op deze manier vermindert de kans op rolverwisseling, omdat u als 
stadsdeelraadslid tevens controle moet uitoefenen op de bestedingen van het stadsdeel.’ 
Deze zin had Lau erbij verzonnen, vermoedelijk om het geheel voor de financiële afdeling 
kloppend te maken.
 Opmerking 4: ‘Ik stel mij voor, dat RaZO na overleg met u een subsidieverzoek indi-
ent. dit subsidieverzoek dient ondersteund te worden door een onderlinge overeenkomst 
tussen RaZO en u over de wijze van samenwerken.’
In het verlengde van het voorgaande: ik heb ook nooit ofte nimmer hierover met jan lau 
van gedachten gewisseld of het op enig ander moment besproken. Het geheel is van a tot 
z door hem verzonnen.

 Begin november 2001 nam ik contact op met de directeur van de RaZO en maakte in 
het klad de volgende afspraken met hem.
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Een deel van de uitzendingen bij de RAZO ging over deze onderwerpen. 

 

 Frits van Eyk (RAZO), links, (Emile Esajas, midden) op de miniconferentie d.d. 20 februari 1997 

in de raadzaal van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost.

 de uitzendingen hadden uiteindelijk weinig effect. Ze werden door enkele duizenden 
mensen in amsterdam-Zuidoost beluisterd. 
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 Hoofdstuk 7 
 Tuchtstraf voor klokkenluiden rond dodelijk zieke 
 illegalen en racisme

 Begin 1997 veroordeelde het amsterdamse medisch tuchtcollege mij in twee kwes-
ties.
 1. Voor de ambulancezaak van de Centrale Post ambulancevervoer (CPa) van de 
amsterdamse GGd en Inspectie Gezondheidszorg (IGZ, kenmerk 96/039) kreeg ik een 
boete van ƒ 1000.- opgelegd.
 2. Voor mijn opvatting dat enkele witte artsen racistisch zijn, de zogenoemde racisme-
zaak van huisarts Bond (kenmerk 96/195), kreeg ik drie maanden schorsing opgelegd in 
de bevoegdheid geneeskunst uit te oefenen.

 7.1 De aanleiding voor de eerste tuchtzaak
 Op 27 oktober 1995 werd ik omstreeks 16:15 uur gebeld door de Centrale dokters-
dienst (telefonische dienstverlening voor hulpverleners). Het betrof een Surinaamse 
man die illegaal in den Haag woonde en die niet verzekerd was tegen ziektekosten, de 
50-jarige heer G. Hij was op familiebezoek in de flat Koningshoef 91 in de Bijlmer. Deze 
familieleden waren patiënten bij een amsterdamse huisartsengroep, maar ze kregen geen 
hulp toen G. onwel werd, omdat de patiënt niet bij hen ingeschreven stond. de telefoniste 
van de Centrale doktersdienst verzocht mij de familie te helpen omdat het bewustzijn 
van de patiënt daalde. Ik stemde toe en belde de familie op. Uit de heteroanamnese stelde 
ik vast dat bij deze hypertensiepatiënt er een verlamming aan zijn rechter lichaamshelft 
was opgetreden. er was een sterke aanwijzing voor een in ernst toenemende hersen-
bloeding (cerebrovasculair accident of CVa), waarbij de patiënt binnen een kwartier 
door de neuroloog gezien zou moeten worden.
 Ik schat dat ik plusminus 16:25 uur de CPa belde voor het vervoer van de heer G. 
naar een ziekenhuis. de heer B., hoofd van de sector aMGZ, was de medische leider 
van de Centrale Post ambulancevervoer te amsterdam (CPa). de centralist wilde een 
ambulance sturen, maar dit zou hij pas doen als ik voor een bed in het ziekenhuis zou 
zorgdragen. Ik legde hem uit dat mij dat bij een illegale patiënt niet zou lukken en dat het 
langer dan een uur zou kunnen duren. Ik had namelijk de ervaring dat de artsen van het 
ziekenhuis altijd naar gegevens van de ziektekostenverzekering informeerden en als zij 
die niet hadden, zoals in dit geval, weigerde men verdere hulp of moest de patiënt of fa-
milie eerst contact maken met de administratieve dienst. Bij deze zieke met een CVa was 
er juist grote haast geboden. Ik kreeg de indruk dat de centralist van het ambulancever-
voer een wagen zou sturen, hij beëindigde het gesprek met ‘We doen ons best’ waarop ik 
zei ‘Ja, bedankt, dag’ en de centralist op zijn beurt: ‘dag’ en ik als laatste: ‘dag, dag.’
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 Hiermee gaf de centralist mij de indruk dat hij iets zou gaan doen. Hij vroeg mij niet 
om bereikbaar te blijven, anders had ik hem rond 17:00 uur weer gebeld. Hier was sprake 
van een spoedgeval, geen kwestie meer van tijd verliezen. de inspectie maakte hier later 
in haar verwijten naar mij toe een groot punt van. Maar juist hierom ging ik ervan uit dat 
hij een wagen zou sturen. dit deed de CPa bij tientallen anderen (zie 7.3.1). een paar mi-
nuten later, iets over 17:00 uur, had ik geen dienst meer. Ongeveer twee tot drie uren later 
wilde ik de familie bezoeken en belde ik hen voor een afspraak. Toen deelden zij mij mee 
dat dat de ambulance misschien een half uur daarvoor de patiënt had opgehaald. de heer 
G. overleed enkele uren later. Ondanks toestemming door de familie voor een operatie 
had het ziekenhuis hiervan afgezien. aan deze beslissing zitten heel wat haken en ogen 
waar ik elders op terugkom.
 de reden dat de CPa op mijn verzoek toch niet uitgereden was, was het feit dat de cen-
tralist eerst was gaan overleggen met het hoofd van de dienst, de eerdergenoemde dokter 
B. deze was weliswaar arts, maar als afdelingsleider prevaleerden bij hem de logistiek en 
de regelgeving boven de eed van Hippocrates. al tijdens de aanvang van het onderzoek 
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg verliet hij via de achterdeur in alle stilte de 
CPa en later, in 2004, werd hij doorgehaald in het register van arts voor Maatschappij en 
Gezondheid. In de jaren daarvoor waren wij elkaar al vaker tegengekomen bij zaken rond 
illegale patiënten (zie onder meer de casussen elders). Het was B. die erop stond dat ik 
eerst voor een bed zou zorgdragen. Hij kon mij niet meer bereiken, mijn semafoon had 
ik om 17:00 uitgedaan. de CPa trad toen in overleg met mijn waarnemer, dokter N. de 
medisch leider van de CPa, de heer B., wilde de bloeddruk van de patiënt weten, zowel 
een meting aan de linker als aan de rechter arm en ook wilde hij weten of de verlamming 
de linker of de rechter lichaamshelft betrof.
 Opmerkelijk was dat toen N. de neuroloog van het aMC belde voor de opname, hij 
de specialist binnen een minuut aan de lijn kreeg, er niet moeilijk werd gedaan over de 
verzekeringsstatus van de patiënt en N. niet veel hoefde uit te leggen. Het was alsof de 
specialist bij de telefoon zat te wachten op het belletje van de waarnemer. een ander punt 
was dat N. nadat het bed bij het aMC had geregeld van de woning vertrok zonder de 
ambulancevervoerders gesproken te hebben en zonder de medische informatie, de bloed-
drukwaarden en locatie van de verlamming aan hen mede te delen, zoals eerder was 
geëist door de heer B.
 Waarom deze informatie ineens niet meer vereist was om een wagen te sturen en 
hoe het kon dat het aMC a la minute klaarstond voor de illegale patiënt van N. is nooit 
opgehelderd. Mijn advocaat Haakmat heeft bij de tuchtzaak ook geen aandacht aan deze 
belangrijke argumenten van de heer B. van de CPa besteed. Onder meer waren deze 
punten voor de heer B. belangrijke redenen om ondanks mijn verzoek geen ambulance 
om ca. 16:45 uur te sturen. eerst moest en zou een dokter (in dit geval mijn waarnemer 
N., na anderhalf uur) de gevraagde informatie doorgeven. Ook ging Haakmat niet in op 
de hierna genoemde zienswijze van B., die op de amsterdamse televisie zei dat bij deze 
noodsituatie geen acute hulp nodig was.



337                                                                                                          |  RaCISMe IN de BIjlMeR|

 Ik was verontwaardigd over het late vervoer door de CPa van de heer G. en was van 
mening dat zijn overlevingskans groter was geweest indien het ambulancevervoer bij 
mijn eerste verzoek had plaatsgevonden. Het was ook niet de eerste noch de laatste keer 
dat het CPa wel degelijk zorg droeg voor vervoer en opname in het ziekenhuis. een casus 
waarbij dit gebeurde, was die van mijn patiënt j.B. die op 12 augustus 1996 met spoed 
door de CPa werd opgehaald, waarbij de CPa zelf regelde dat er een ziekenhuisbed be-
schikbaar werd gemaakt:
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Een patiënte met plotse koortsstuipen werd door de ambulance gehaald en kon dankzij de CPA direct 

in het AMC terecht. (Bron: privéarchief)

 de ouders van B. belden 0611 toen hij de eerste symptomen begon te vertonen. daar-
op kwam er een ambulance zonder dat eerst een pakket voorwaarden werd neergelegd. 
daarnaast eiste de CPa ook niet dat een ziekenhuisbed via andere weg dan henzelf ge-
regeld zou worden. Bij een spoedgeval is dit ook niet meer dan logisch.
 Omdat het mijn ervaring was dat de CPa een actueel overzicht van vrije bedden had 
en wel degelijk zelf opnamebedden kon regelen – en dat ook deed – was ik van mening 
dat zij in het geval van mijn patiënt G. niet correct gehandeld hadden. daarom stuurde 
ik op 29 oktober 1995 een persbericht naar enkele kranten waarin ik per abuis schreef dat 
de CPa drie uur na mijn verzoek voor een spoedvervoer werd opgehaald (en niet, zoals 
inspecteur Biesenbeek beweerde, om mij tegenover de nabestaanden te verdedigen; zij 
hadden zich immers nooit over mij beklaagd). dit moest twee uur zijn. door mijn ver-
ontwaardiging en de hectiek gaf ik de verkeerde tijden op, namelijk dat ik de CPa om 
16:30 uur belde, in plaats van rond 16:45 uur en dat G. door de ambulance pas om 19:30 
uur was opgehaald, wat 18:50 uur moest zijn. de CPa was daarna om 19:19 uur in het 
aMC en om 19:35 uur werd de heer G. in het aMC ingeschreven. de tijden werden later 
vastgesteld op basis van een transcript van het telefoongesprek.[1]
 Op maandag 30 oktober 1995 zei ik aan de verslaggever van de amsterdamse zender 
aT-5 Marcel Ouddeken dat de CPa van de GGd amsterdam mede schuld droeg aan de 
dood van de heer G. Ook in dat interview stelde ik abusievelijk dat ze drie uren later 
kwamen. Verder zei ik dat ik van mening was dat de onverzekerde status van G. een be-
langrijke rol had gespeeld en dat er sprake was van een noodsituatie. Maar dokter B. van 
de CPa sprak dit laatste in diezelfde uitzending tegen:
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‘Het probleem noodsituatie is natuurlijk nog een andere zaak. Voor deze diagnose [hersen-
bloeding, NM], hoe vervelend ook, is niet een acute hulp aanwezig. Ik bedoel of je daar nu snel 
of lang... langzaam, later bij bent, kun je er niet meteen iets aan doen.’ 

 dit was een discussiepunt waar mijn collega-huisartsen en ik ons al heel lang hooglijk 
over verbaasden. Voorheen was de gangbare mening en bijbehorende aanpak dat er bij 
een hersenbloeding niets meer te redden viel, zoals B. stelde. dit werd nog eens beaamd 
in 1995 door de scheidend directeur van de amsterdamse GGd, de heer Henk Rengelink. 
In zijn tijd, zo stelde Rengelink, ‘[..] was een hartinfarct nog geen reden voor opname. Iemand 
met een hersenbloeding werd misschien de volgende dag opgenomen.’ (Blokker, e.a., 1995: 
2, nadruk NM) desalniettemin was men er sinds twee à drie jaar in de medische praktijk 
van overtuigd dat dit onterecht was. er lagen onderzoeken waaruit bleek dat er bij ken-
merken van een hersenbloeding (gebarsten bloedvat in de hersenen) ook sprake kon zijn 
van een herseninfarct (afgesloten bloedvat in de hersenen). en als men bij deze tweede 
categorie wel snel handelde, er veel leed te voorkomen viel en mogelijk levens gered. Bij 
het AMC begon men pas na de tegen mij ingediende klacht met een zogeheten stroke-
service om de zorg voor beroertepatiënten te verbeteren.
 Naar aanleiding van mijn uitlatingen in de media diende inspecteur Biesenbeek 
in februari 1996 een klacht tegen mij in wegens nalatigheid en adviseerde het medisch 
tuchtcollege mijn medisch handelen in deze zaak te onderzoeken. er werd naar aanlei-
ding van deze zaak echter nog een verzoek tot een klacht tegen mij ingediend bij de in-
specteur. ditmaal vanwege uitlatingen die ik deed in de media over het besluit om G. niet 
te opereren. deze klacht werd door inspecteur Biesenbeek niet in behandeling genomen, 
maar er werd wel gecorrespondeerd over de zaak en details uit deze correspondentie 
keerden later op onverklaarbare wijze terug in de zaken rond de klachten die wel in be-
handeling werden genomen. daarom bespreek ik eerst summier de niet in behandeling 
genomen klacht en ga daarna verder met de tuchtzaak rond de CPa-klacht.
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(Bron: privéarchief)

 7.2 Klacht AMC-coördinator niet opgepakt door inspectie
 Naar aanleiding van de zaak G. betichtte ik in een radio-interview het aMC van 
passieve euthanasie door uit kostenbesparing de patiënt G. niet te opereren. G. werd op 
27 oktober 1995 in subcomateuze toestand in het aMC opgenomen in verband met een 
grote intracerebrale bloeding in de basale ganglia ten gevolge van een hypertensieve cri-
sis. Van zijn opname en het vervolg ontving ik na zijn overlijden het volgende verslag:
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De heer G. had een hypertensieve crisis en een hersenbloeding.[2]
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[3]

 Op 29 oktober, twee dagen na opname, was er röntgenologisch sprake van een ver-
slechtering. Bij de meeste neurochirurgische klinieken gold dit beeld als een indicatie 
voor een operatie. deze bevindingen had ik aan hen voorgelegd. alleen één van de vijf 
geraadpleegde neurochirurgen vond deze diagnostische bevinding geen reden voor een 
ingreep. Ook de aMC-neurochirurgen hadden patiënt G. willen opereren. echter, het was 
mijn vermoeden dat zij geen toestemming hadden gekregen van de medisch coördinator, 
dokter V.C.. deze zelfde situatie had zich namelijk ook voorgedaan bij de afwijzing van 
operatie van de illegale niet-verzekerde mevrouw S. de neurochirurgen van het aMC 
moesten bij V.C. smeken om een operatie. die gaf hij pas na een jaar, maar toen waren 
haar hersenen al onherstelbaar beschadigd.
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 7.2.1 Patiënt S.: geen opname illegale Surinaamse patiënte met hersentumor
 Patiënte S., geboren in de tweede helft jaren dertig en wonende in amsterdam, zag ik 
op 7 april 1994. Ze was niet verzekerd tegen ziektekosten en was illegaal in Nederland. 
Sinds enkele jaren kreeg zij aan haar linker arm en linker been een langzaam toenemend 
krachtverlies, dat gepaard ging met hoofdpijn. enkele keren had ze een epileptisch insult 
doorgemaakt. Uit de anamnese en het onderzoek kwam ik tot de conclusie dat er sprake 
zou kunnen zijn van een afwijking die de intracraniële druk verhoogde. Voor verdere 
evaluatie en behandeling verwees ik mevrouw S. naar de afdeling Neurologie van het 
academisch Medisch Centrum (aMC). Stichting aleysi te amsterdam en ik waren bereid 
de kosten tot ƒ 1000,- te vergoeden.
 Patiënte S. werd vanaf 18 april 1994 enkele keren gezien en onderzocht door de neu-
rologen van het aMC en op 1 juni van hetzelfde jaar luidde hun conclusie: hemibeelden 
links, epileptische insulten, initiatiefverlies op basis van multipele meningeomen linker 
en rechter hemisfeer. Geadviseerd werd patiënte te verwijzen naar neurochirurgie van 
het aMC:
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Patiënte S., illegaal en niet-verzekerd, had multipele meningeomen in beide hersenhelften.[4]
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  Patiënte S. werd gezien door neurochirurge mevrouw R. B-M. en dokter B. daar 
patiënte illegaal en niet-verzekerd was, mocht dokter B-M. alleen tot operatie overgaan 
na toestemming van dokter V.C., medisch coördinator van het aMC. deze toestem-
ming kreeg ze op dat moment niet. Pas als er sprake zou zijn van een verergering van 
de klachten, leidend tot een acute toestand zou de neurochirurg de patiënte mogen oper-
eren. In de tussentijd werd patiënte S. op een wachtlijst geplaatst.
 Ik zag haar in de tijd daarna nog enkele keren. de laatste maanden in 1994 en begin 
1995 constateerde ik een duidelijke verslechtering van haar toestand. doordat zij niet 
verzekerd was en wij geen financiële garantstelling van derden konden krijgen, kon ik 
haar niet alsnog aanmelden voor opname en behandeling. Ten langen leste trok ik de 
stoute schoenen aan en verzocht neurochirurge R. B-M. om alstublieft te helpen. In maart 
1995 zag ze patiënte S. en ze constateerde dat er sprake was van een achteruitgang. In 
het daarop aan dokter V.C. gerichte verzoek om alsnog te mogen opereren was ze vrij 
duidelijk en moedig:

‘Concluderend is er dus sprake van een progressief beeld en lijkt het niet verantwoord een even-
tuele operatie nog verder uit te stellen. Deze operatie kan in Suriname niet worden uitgevoerd. 
We verzoeken u daarom nogmaals om toestemming tot opname van deze patiënte.’[5]
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De neurochirurg moest van de AMC-coördinator net zo lang wachten op toestemming voor opname 

en operatie totdat er een progressie van de ziekte en een acute situatie was ontstaan.[6]

 Op 8 april 1995 bezocht ik patiënte S. met spoed. Haar toestand was sterk verslech-
terd. Ze zou vaker een epileptisch insult hebben gehad en deze duurden langer dan en-
kele maanden geleden. Ik verwees haar naar neurochirurge B-M.:
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Patiënte S. werd naar het AMC verwezen.[7]

 
 Op 12 april 1995 werd patiënte S. op de afdeling Neurochirurgie van het aMC 
opgenomen. dokter B-M. kreeg toen eindelijk groen licht van medisch coördinator dok-
ter V.C. om tot operatie over te gaan. Het falx-meningeoom werd op 25 april verwijderd. 
Ze werd uiteindelijk in een goede klinische toestand ontslagen. echter, enkele weken later 
ontstond bij mevrouw S. een psychotisch toestandsbeeld en ze moest gedurende enkele 
maanden worden behandeld op de afdeling Psychiatrie van het aMC.
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Patiënte S. werd geopereerd en op 10 mei 1995 verliet ze in goede klinische toestand het ziekenhuis.

[8]

 
 7.2.2 De klacht van AMC-coördinator V.C.
 In overleg met de neurochirurg werd dus besloten om de 50-jarige patiënt G. niet te 
opereren gezien de te verwachten ernstige restverschijnselen. Voordat de behandelaars 
deze beslissing namen, was er een gesprek geweest met enkele familieleden van patiënt 
G. Ze moesten een keuze maken tussen de gevolgen van wel of niet opereren. er werd 
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hun gevraagd wat de patiënt graag gewild zou hebben indien hij zelf zou kunnen beslis-
sen in deze ernstige situatie, want een mogelijkheid om de verhoogde druk in het hoofd 
te verlagen was een operatie, maar als de operatie zou slagen, dan zou de patiënt verlamd 
blijven, in een rolstoel belanden en als het ware als een ‘kamerplant’ leven. deze restver-
schijnselen werden door de familie echter aanvaard. deze beslissing werd mede bepaald 
door hun geloof, het hindoeïsme. Het voorgaande heeft een familielid mij medegedeeld.
Begin januari 1996 sprak ik met betrekking tot deze casus in twee radioprogramma’s van 
‘passieve euthanasie’ en duidde de achtergrond daarvan als ‘kostenbesparing’. dit was 
voor V.C. aanleiding om op 24 januari bij de IGZ deze klacht in te dienen:

 

V.C. verzocht de inspecteur de zaak eventueel bij het medisch tuchtcollege voor te leggen.[9]
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 Zoals uit het schrijven blijkt, had V.C. zich beklaagd bij inspecteur Peter lens, die ook 
huisarts was. Opmerkelijk was dat het diens collega inspecteur F.j. Biesenbeek was die 
hierop een nieuw onderzoek opstartte naar mijn uitspraken. eveneens opmerkelijk was 
dat dit alles plaatsvond ondanks een mededeling van de afdeling Voorlichting van het 
aMC om geen actie tegen mijn ‘euthanasie-uitspraak’ te zullen gaan ondernemen.
 

 
[10]

 afschriften van mijn hierna getoonde antwoord aan de inspecteur deed ik ook toe-
komen aan de sympathieke neurochirurg prof. dr. d.a. Bosch en aan neuroloog prof. j. 
Stam:
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[11]

 Na ontvangst van dit antwoord, merkte ik hieromtrent niets meer van aMC-coördi-
nator V.C.. Inspecteur Biesenbeek veranderde prompt zijn aan mij gerichte vraagstelling. 
Ik vroeg mij af of de neurochirurgen en neurologen door mijn brief gelezen te hebben, 
mogelijk navraag waren gaan doen bij V.C. Over deze kwestie ben ik hierna door de in-
spectie of het aMC niet meer geschreven. 
 deze zaak werd door inspecteur F.j. Biesenbeek niet meer aan het tuchtcollege ge-
presenteerd. Wel ontving ik naar aanleiding van mijn antwoord nog deze brief van 
Biesenbeek over de kwestie, waarin hij zich duidelijk niet richt op mij, zoals in de voor-
gaande brief, maar op het verkrijgen van informatie om het handelen van het aMC te 
onderzoeken:
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[12]

 In mijn antwoord aan Biesenbeek gaf ik toe dat ik de term ‘passieve euthanasie’ wel-
licht beter niet had kunnen gebruiken, maar dat ik vasthield aan mijn standpunt dat het 
aMC G. had moeten opereren:
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[13]
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 7.3 Inspecteur Biesenbeek legt klacht neer bij tuchtcollege

 Op 22 februari 1996 stuurde Biesenbeek het volgende klaagschrift aan het amster-
damse medisch tuchtcollege:

‘Hierbij moge ik – in mijn hoedanigheid van Inspecteur voor de Gezondheidszorg – een klacht 
bij uw college indienen tegen de heer A.M.N. Makdoembaks, huisarts, wonende Klieverink 1, 
1104 KC Amsterdam zuidoost.

De feiten waarop de klacht berust zijn de volgende. Op 27 oktober 1995 werd de heer  
Makdoembaks gebeld door een familie in de Bijlmer met de mededeling dat een familielid onwel 
was geworden: in de loop van enige uren zou de patiënt niet meer aanspreekbaar zijn geworden, 
daarnaast ook misselijk en ook werden eenzijdige verlammingsverschijnselen geconstateerd. 
Omdat de eigen huisarts van de betrokken familie niet bereikbaar bleek, werd telefonisch con-
tact opgenomen met de heer Makdoembaks. 
De heer Makdoembaks nam na deze telefonische mededeling contact op met de GG en GD met 
het verzoek een ambulance te sturen. Op basis van het telefoongesprek had hij de conclusie 
getrokken dat het hier ging om een snel in ernst toenemende cerebrovasculair accident en dat 
snel handelen, inhoudend een snelle opname was aangewezen. De patiënt was een vijftigjarige 
onverzekerde en illegaal in ons land verblijvende allochtoon, de heer G., woonachtig te Den 
Haag.

Tussen de CPA en de heer Makdoembaks ontspon zich vervolgens een discussie: kortheidshalve 
verwijs ik naar bijlage 1 [transcript telefoongesprek, NM], waarin de vraag centraal staat 
wie verantwoordelijk is voor het verkrijgen van een ziekenhuisbed. De heer Makdoembaks 
meent dat de CPA dit moet regelen terwijl de centralist van de CPA duidelijk maakt dat eerst de 
heer Makdoembaks dient te zoeken naar een bed. Voor een letterlijke weergave van de discussie 
verwijs ik naar bijlage 1.
Vervolgens poogt de medisch leider van de CPA contact op te nemen met de heer Makdoembaks, 
hetgeen onmogelijk blijkt (bijlage 2).
Hierdoor ontstaat een ‘delay’ van ongeveer een half uur, waarna contact gelegd kan worden 
met de waarnemer, de heer N. Vervolgens bezoekt de heer N. de patiënt, vraagt presentatie aan 
in het AMC, waarna de auto vertrekt en de patiënt in het AMC wordt opgenomen, alwaar hij 
enige dagen later overlijdt. Op zondag 29 oktober verzendt de heer Makdoembaks tenslotte een 
brief naar verschillende media (bijlage 3), waarin de CPA beschuldigd wordt van nalatigheid.

Ondergetekende is van mening dat de heer Makdoembaks tekort geschoten is in zijn medisch 
handelen, waardoor het vertrouwen in de stand der geneeskundigen is ondermijnd.
Het aangaan van het telefoongesprek, het interpreteren van de verstrekte gegevens en het ver-
volgens verzoeken om een ambulance betekent dat de arts de betrokkene als zijn patiënt heeft 
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geaccepteerd. Het telefonisch verzoek om een ambulance is op zich juist, maar vervolgens had 
– gezien de kennelijke ernst van de situatie – een bezoek ter plekke in de rede gelegen teneinde 
de verzekering te verkrijgen dat de opname adequaat zou geschieden. De huisarts is in zijn 
algemeenheid verantwoordelijk voor het traject voorafgaande aan de opname in het ziekenhuis.

De heer Makdoembaks heeft nagelaten een ziekenhuisbed c.q. presentatie voor de patiënt te 
regelen. Het is primair de taak van de huisarts om een opname of presentatie in een zieken-
huisbed te regelen: dit had niet reeds in eerste instantie in handen van de CPA gelegd mogen 
worden. Hieraan doet de overweging dat het hier ging om een onverzekerde niet legaal in ons 
land verblijvende allochtone patiënt niets af. Niet is immers gebleken dat het hierdoor extra 
moeilijk werd een ziekenhuispresentatie gerealiseerd te krijgen: de waarnemer slaagde hierin 
zonder noemenswaardige moeilijkheden.

De heer Makdoembaks had telefonisch bereikbaar moeten blijven teneinde nader informatie 
– indien dit gewenst zou zijn – te verstrekken. In weerwil van het opgeven van een aantal te-
lefoonnummers aan de CPA bleek het voor de leider van de CPA onmogelijk om een telefonisch 
contact te leggen, waardoor er een ‘doctors delay’ van een half uur ontstond. 
Indien de situatie zo was dat de weekend-waarneming op het punt stond in te gaan, dan had de 
heer Makdoembaks zowel zijn waarnemer, de heer N., te informeren alsook de CPA op de hoogte 
dienen te stellen van het feit dat deze arts verder voor de gang van zaken verantwoordelijk 
was. Op geen enkele wijze is evenwel de heer N. terzake geïnformeerd, dan wel de CPA van een 
mogelijke wisseling van de wacht op de hoogte gesteld.
De beschuldigingen aan de GG en GD en aan de Amsterdamse ziekenhuizen – berusten op een 
verdraaiing van de feiten c.q. zijn niet onderbouwd: ten onrechte wordt een aantal instanties 
op het terrein van de gezondheidszorg op basis van een onjuiste voorstelling van zaken in dis-
krediet gebracht (persberichten – bijlage 4). 

Resumerend ben ik van mening dat het handelen van de heer Makdoembaks onderworpen  
dient te worden aan de beoordeling door uw college. Ik moge u in overweging geven de heer B. 
(medisch leider CPA) als getuige op te roepen. Hoogachtend, De Inspecteur voor de Gezond-
heidszorg F.J. Biesenbeek.’[14]

 Zoals ik eerder aangaf, is deze klacht bij de uiteindelijke behandeling door het 
tuchtcollege samengevoegd met een andere. de bespreking van die behandeling volgt 
elders, hier volsta ik met het weergeven van mijn zienswijze en antwoorden op de punten 
die inspecteur Biesenbeek aandroeg.

 7.3.1 Verantwoordelijkheid voor traject tot opname
 de klacht betrof voor het grootste deel mijn handelen in het traject dat tot de opname 
van G. leidde. dat viel uiteen in een deel onverantwoordelijkheid omdat ik niet naar 
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de patiënt toe was gegaan en bovendien niet meer telefonisch bereikbaar was en in een 
deel meningsverschil over de spoedeisende ernst van de situatie. de inspectie was van 
mening dat de feiten ernstig genoeg waren om mij te verwijten de patiënt niet bezocht te 
hebben, maar niet ernstig genoeg om de CPa te verwijten niet direct een ambulance ge-
stuurd te hebben. Ook in zijn repliek van juni 1996 hield inspecteur Biesenbeek staande:

‘Ik teken hierbij aan dat de telefonisch bij de heer Makdoembaks gepresenteerde feiten zodanig 
ernstig waren, dat een bezoek ter plekke waaronder het zich vergewissen van de aankomst van 
de ambulance en het verzorgen van een goeden communicatie met de ambulancebemanning 
een noodzaak was.’[15]

 Inspecteur Biesenbeek ging voorbij aan het feit dat een bezoek aan de patiënt vijftien 
tot twintig minuten kon duren en het was juist een kwestie van tijdswinst om op mijn 
manier te handelen, wat de CPa ook vaker had gedaan. Het was niet relevant om vanuit 
de thuissituatie van de patiënt op een ambulance te gaan wachten om de verzekering 
te verkrijgen dat de opname adequaat zou geschieden. de waarnemer, dokter j.G. N., 
wachtte ook niet op de komst van de ambulance en dat werd hem niet verweten. Zijn in-
formatie rond de patiënt heeft de ambulancebroeders niet bereikt en de heer B. was voor 
dokter N. niet meer bereikbaar. Na zijn bezoek aan de patiënt gelukte het N. een opname 
in het aMC te regelen en is hij gelijk weggegaan.
 Over de opmerking van inspecteur Biesenbeek rond het aangaan van het tele-
foongesprek, enz. wil ik nog het volgende opmerken: dit was nooit een punt van discussie. 
Vanaf het eerste gesprek met de Centrale doktersdienst heb ik juist mijn hulpverlening in 
wezen opgedrongen aan de familie van de heer G. Zo heb ik hiervoor en na deze kwestie 
met de illegale heer G. tientallen illegalen van andere steden kunnen helpen, omdat ze 
door andere lokale huisartsen niet geholpen werden. Of ze werden door artsen en spe-
cialisten aan de vreemdelingendienst verraden, gearresteerd en het land uitgewezen. dit 
heb ik twee keren meegemaakt: de illegale patiënt H. werd na een behandeling wegens 
sepsis en na een voetamputatie door het aMC aan de vreemdelingenpolitie verraden en 
het land uitgezet en patiënt l., die een zeer grote zwelling aan de hals had en zijn hoofd 
niet meer kon draaien, werd door de Vrije Universiteit verraden aan de vreemdelingen-
politie en het land uitgewezen.
 Ik zie deze kwesties als schandelijke misdrijven van de medische stand en ik denk dat 
het College voor de Rechten van de Mens daar niet anders over denkt. Het was daarom 
dat ik ze ook in de media besprak. Vreemd genoeg leidde dat niet tot enige actie bij de 
Inspectie of justitie. Hoe stiller het bleef rond deze zaken, hoe beter. Verderop zullen we 
zien dat Biesenbeek in zijn repliek van juni 1996 optekende dat hij van mening was dat 
over deze problematiek ‘niets bekend was‘. elders zal ik met deze twee en nog drie andere 
casussen het tegendeel bewijzen.
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 Ook de inspectie deelt mijn mening dat de door mij gepresenteerde feiten ernstig 
waren. een bezoek ter plekke en daarna de ambulance bellen zou een tijdverlies van 
misschien één uur kunnen betekenen, doordat tussen 16:30 uur en 17:00 uur er in die 
regio een verkeersdrukte ontstaat. Zwaailichten en optische signalen had mijn auto niet. 
Rechtstreeks naar dat gebouw rijden was niet mogelijk, doordat het gewone autoverkeer 
door gemeentelijke constructies tegengehouden wordt. Ter plekke van de patiënt komen 
kon alleen via de garage en lange galerijen.
 de hierna getoonde voorbeelden illustreren onze werkwijze in het belang van de 
patiënt, waarbij de hulpverlener niet ter plekke bij de patiënt aanwezig was. Ik zal mij be-
perken tot enkele geregistreerde gevallen tot september 1996. Maar er zijn tientallen voor-
beelden per jaar die hulpverleners van amsterdam-Zuidoost en de CPa zouden kunnen 
bevestigen.
 

[16]

 Ook zorgde de CPa voor vervoer én opname van patiënten in een noodsituatie, 
zonder tussenkomst van een huisarts of een andere hulpverlener. Via het telefoonnum-
mer 06-11 kon de patiënt, of een bekende van de patiënt, een ambulance van de CPa van 
amsterdam laten komen:
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Naam Geboorte-

datum 
Adres A’dam-
Zuidoost  

Verzekering  
ZAO 

Datum CPA-
vervoer  

Opmerkingen 

            
Mej. S.M.  1976  Haardstee  Ja  25-2-1996  Huisarts V. K., 

Epilepsie  

            
Mw. K.B.  1909  Kortvoort  Ja  27-2-1996  Gevallen in sloot 

onderkoeling, 32 
°C.  

            
Mv. B.K.  1961   Ja  Begin 1996  34 weken 

zwanger, vag. 
bloedverlies, via 
verloskundige  

 [16] 
 
Ook zorgde de CPA voor vervoer én opname van patiënten in een noodsituatie, zonder 
tussenkomst van een huisarts of een andere hulpverlener. Via het telefoonnummer 06-11 
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Naam  Geboorte-

datum 
Adres A’dam-
Zuidoost 

Datum CPA- 
vervoer 

Op- en aanmerkingen 

          
Mw. O.  60 jaar Veldhuizenstr. December 

1994  
Amputatie  

Mw. S.D.  1937  Klieverink  14-12-1994  Hersenbloeding t.g.v. 
hypertensieve crisis, hersteld  

Mw. A.O.  1938  Van de 
Vijverstraat 
A’dam, 
partner in 
Z.O.  

September 
1995  

Hersenbloeding, redelijk hersteld  

Mw. R.B.  1948  Klieverink 317  25-9-1995  Duizeligheid, ambulance thuis 
geweest, opname niet 
noodzakelijk.  

Mw. B.M.  1952  Kikkenstein 
422  

28-11-1995  Abortus imminens, shock, 
hersteld.  
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[18]

 deze feiten en het feit dat mijn verzoek aan de CPa voor hulp aan een ernstig zieke 
patiënt niet gehonoreerd werd, was voor mij aanleiding om via advertenties in verschil-
lende dag- en huis aan huisbladen zieke illegalen op deze voor hen beschikbare moge-
lijkheid te wijzen: 

  
[18]
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Mw. R.B.  1948  Klieverink  17-12-1995  Duizeligheid, ambulance weer 
thuis geweest, opname niet 
noodzakelijk.  

Mw. V.d.M.  1957  Klieverink  23-12-1995  Bloedbraken, bloederig diarree  

Mw. D.S.  1960  Kolfschotenstr 31-12-1995  Onwel, ambulance thuis 
geweest, bloeddruk gemeten, 
zonder overleg met arts besloten 
tot geen opname.  

Mw. L.  1962  Develstein  1-1-1996  Onwel, Rob Wiers van de CPA 
was thuis bij mw. L., overlegde 
met mij en we besloten tot geen 
opname.  

Hr. A.G.  1944  Frissenstein  25-2-1996  Onwel, duizelig. In één maand 
laat patiënt de ambulance drie 
keren komen en zich naar het 
ziekenhuis brengen.  

Mw. M.G.  1941  Willeskopstr.  16-7-1996  Hersenbloeding t.g.v. 
hypertensieve crisis, volledig 
hersteld  

Mw. Z.Z.  1946  Kempering  30-7-1996  Pijn op de borst, hypertensieve 
crisis, aortascheur, volledig 
hersteld.  

Mej. J.B.  1995  Grunder  12-8-1996  Convulsie bij koorts  

 [17] 
 
Deze feiten en het feit dat mijn verzoek aan de CPA voor hulp aan een ernstig zieke patiënt 
niet gehonoreerd werd, was voor mij aanleiding om via advertenties in verschillende dag- en 
huis aan huisbladen zieke illegalen op deze voor hen beschikbare mogelijkheid te wijzen:  
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 7.3.2 Problematiek ziekenhuisbedden en sleutelrol CPA alom bekend
 desalniettemin bleef Biesenbeek ook in zijn repliek volharden in zijn overtuiging dat 
niet de CPa, maar ikzelf voor een ziekenhuisbed had moeten zorgen. Hij vond mijn con-
clusies uit het gesprek met de centralist onterecht:

‘Uit het gespreksverslag met de CPA kon niet de conclusie worden getrokken dat de CPA voor 
een bed zou zorgdragen. Naar mijn mening behoort het tot de primaire taak van de huisarts om 
opname c.q. presentatie van een patiënt in het ziekenhuis te regelen. 
Met betrekking tot de stelling in het verweerschrift inzake een mogelijke rol van de CPA voor 
wat betreft de opname van geriatrische patiënten ben ik van opvatting, dat de verantwoorde-
lijkheid van Amsterdamse Huisartsen identiek is aan die in de rest van Nederland: hij blijft  
verantwoordelijk voor het traject dat voorafgaat aan de daadwerkelijke opname in het zieken-
huis. 
Dat in het verleden van de zijde van de CPA met betrekking tot bepaalde diagnosecategorieën 
wel eens een handreiking is gedaan (die overigens weer is beëindigd) doet aan dit uitgangspunt 
niet af. 
Indien de heer Makdoembaks van mening was/is dat met betrekking tot geriatrische patiënten 
een ander beleid gold, dan had het in de rede gelegen, als hij zich hieromtrent bij de CPA had 
geïnformeerd. Overigens was de betrokken patiënt geen geriatrische patiënt.’[19]

 Haakmat had mij verteld dat de bandopname voor mij niet meer te beluisteren was, 
die was al gewist. Omdat er een klacht hierover liep, had dit niet mogen gebeuren. Het 
gespreksverslag waarover Biesenbeek repte, moest volstaan. de toon en intonatie van 
het gesprek en zinsneden hadden kunnen aantonen dat het een gemoedelijk gesprek was 
en dat het zodanig beëindigd was dat ik stellig de indruk kreeg dat de centralist een am-
bulance zou sturen. Ik verwachtte op basis van zijn reactie niet dat hij eerst nog moest 
gaan overleggen. Had ik verwacht dat ik na 17:00 uur mogelijk teruggebeld zou worden, 
zou ik mijn semafoon hebben aangehouden en indien het sturen van een ambulance niet 
mogelijk was gebleken, zou ik bij het ingaan van de waarneming om 17:00 uur zeker 
overlegd hebben met dokter N. dit was altijd onze werkwijze.
 Op de zienswijze, reactie en verwijten van Biesenbeek kon ik met het volgende betoog 
aantonen dat de inspectie zijn werk niet adequaat deed. anders waren de misstanden 
rond de opname van acute patiënten voor verzekerden en helemaal voor illegalen haar 
wel bekend voorgekomen en had Biesenbeek kunnen begrijpen waarom ik bij de centra-
list van de CPa als het ware op mijn knieën moest smeken om vervoer en een zieken-
huisbed.

 Sinds mijn vestiging in 1984 als huisarts in de Bijlmer had ik nog niet eerder meege-
maakt dat een medisch leider ingeschakeld werd in een dergelijke situatie. Het lag hele-
maal niet in de lijn der verwachting dat dit zou gebeuren, of ik had, nogmaals, mijn 
semafoon wel aangelaten. In deze periode waren al tientallen patiënten in de Bijlmer na 
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17:00 uur op verzoek van een familielid en zonder tussenkomst van een huisarts door de 
ambulance van de CPa opgehaald en in een amsterdams ziekenhuis gebracht, zoals ik 
steeds al probeerde duidelijk te maken. Ook het aspect van mijn bereikbaarheid draaide 
uit op de al dan niet terechte verwachting van mij dat de CPa zorg zou dragen voor 
het vervoer en een bed. Het voelde als de omgekeerde wereld. Men verweet mij on- 
professionele verwachtingen en gedragingen, terwijl ik het juist niet terecht vond dat de 
CPa mij niet geholpen had bij het vinden van een ziekenhuisbed. Met nog een reeks aan 
brieven poogde ik in mijn dupliek dit andermaal duidelijk te maken.[20]
 Het moet bij de CPa en geneeskundig inspectie bekend worden geacht dat er sedert 
medio 1995 een ‘Project Opnamecoördinatie’ liep waarvoor de aanleiding hieromtrent 
tweeërlei was: 
 1. Huisartsen konden hun patiënten niet kwijt in het preferentieziekenhuis en waren 
vervolgens veel tijd kwijt met het zoeken naar een alternatief. 
 2. Ziekenhuizen hadden regelmatig te kampen met gebrek aan opnamemogelijkheden 
en waren dan veel tijd kwijt aan het doorplaatsen van patiënten.
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De brief met informatie over het project ‘Opnamecoördinatie’.[21]

 Ook de media en de amsterdamse Huisartsen Vereniging (aHV) hadden in 1995 en 
in januari 1996 grote aandacht voor de opnameproblematiek:
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  De AHV bracht in 1995 en in januari 1996 de opnameproblematiek onder de aandacht van 

hulpverleners.[22]

 
 Toen de problemen in december 1995 verergerden, heeft ZaO Zorgverzekeringen een 
onderdeel uit het plan voor project Opnamecoördinatie alvast naar voren gehaald en een 
meldpunt ingericht bij de meldkamer van de GGd (CPa):

 
  

 Het ‘Ziekenfonds Amsterdam en Omstreken’ (ZAO) richtte in december 1995 een meldpunt bij de 

CPA van de GGD.[23]
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  deze opnameproblematiek was in 1995 voor patiënten met een cerebrovasculair  
accident (CVa) – zoals de betreffende patiënt G. – veel groter. dit was de reden voor de 
Vereniging Zorgintegratie Zuidoost (ZiZo) een CVa-project te starten. aanleiding voor 
dit project was dat er zich in de zorg voor CVa-patiënten concrete knelpunten voor-
deden, ‘waaronder het leuren met patiënten ten behoeve van een ziekenhuisopname’:
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De Vereniging Zorgintegratie Zuidoost (ZiZo) begon in 1995 een CVA-project om het ‘leuren’ 

met CVA-patiënten door huisartsen bij ziekenhuisopname aan te pakken.[24]

 Met dit alles in het achterhoofd vond ik de mening van inspecteur F.j. Biesenbeek 
verontrustend, waar hij stelde dat het tot de primaire taak van de huisarts behoorde om 
opname c.q. aanmelding van een patiënt in het ziekenhuis te regelen. dit blijkt ook wel 
uit de praktijk, aangezien de afdeling Neurologie van het aMC in de periode van Biesen-
beeks klacht tegen mij juist bezig was een speciale service voor beroertepatiënten op touw 
te zetten. (zie 7.3.4)

 7.3.3 Inspecteur: ‘Makdoembaks kan geponeerde stellingen niet onderbouwen’
 

‘Met betrekking tot de stellingname dat Amsterdamse ziekenhuizen veelal geen ernstige zieke 
illegale patiënten opnemen, moge ik vermelden dat de inspectie te Haarlem hieromtrent niets 
bekend is: nimmer zijn klachten in deze sfeer bij inspectie gedeponeerd. Wel is het zo, dat in 
enig radioprogramma’s de heer Makdoembaks in dit verband grieven heeft geuit: hij heeft deze 
grieven evenwel niet kunnen onderbouwen.’[25]



367                                                                                                          |  RaCISMe IN de BIjlMeR|

 deze opmerkingen kwamen bij mij heel pijnlijk over. deze illegale zieken die niet 
verzekerd waren tegen ziektekosten consulteerden een huisarts of gezondheidsinstelling 
vaak laat omdat ze bang waren voor arrestatie en mogelijke uitzetting. Ze gingen er niet 
zonder meer vanuit dat ze geholpen zouden worden. Ze hadden weinig of geen geld en 
moesten soms toch eerst betalen voordat hulp zou komen. de inspecteur stelde dat bij 
zijn dienst hierover niets bekend was. Maar ik kende casussen van (op termijn ernstig) 
zieke illegalen die tijdens de bespreking van hun behandeling door het ziekenhuis aan de 
vreemdelingenpolitie werden verraden en onbehandeld werden uitgewezen. dit deden 
ziekenhuizen echter niet zonder de Inspectie voor de Gezondheidszorg te informeren. 
Ook dit alles zette ik uitgebreid uiteen in mijn dupliek in deze tuchtzaak. de problemen 
van opname in amsterdamse ziekenhuizen van onverzekerde zieken waren sinds begin 
jaren negentig bekend bij de GGd amsterdam. deze problematiek in ziekenhuizen van 
niet-verzekerde patiënten werd in 1992 al door dokter Markus Kruyswijk in kaart ge-
bracht. daar wist ik van omdat hij mij benaderd had om respondent te zijn in het onder-
zoek naar de slechte toegang tot tweedelijnszorg voor illegalen:
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Opnameproblemen in ziekenhuizen van onverzekerden.[26]

 Casus patiënt H., 1991
 Een van de specifieke zaken waarover ik had gerept in het radio-interview en 
waarvan inspecteur Biesenbeek zei dat ik die niet kon onderbouwen, was het verhaal 
van de heer H. uit 1991. In het gewraakte radio-interview stelde ik onomwonden dat men 
deze patiënt in een val had laten lopen in het aMC:
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[27]

 de heer H., een illegale patiënt, redde in 1991 zijn leven door de ziekenfondskaart van 
een vriend, de heer I., te gebruiken. Bij een eerder bezoek aan een ander ziekenhuis met 
zijn echte naam werd aan de heer H. behandeling geweigerd. Hij zou geen acute patiënt 
zijn. de man was echter ernstig ziek. Hij had insulineafhankelijke suikerziekte, nierinsuf-
ficiëntie, bloedingen in de ogen, veel bacteriën in de bloedbaan (sepsis ten gevolge van 
prostaatontsteking) en gangreen van een voet. Zonder behandeling in een ziekenhuis 
zou hij komen te overlijden. Op de kaart van I. werd H. opgenomen in het aMC, waar 
voetamputatie volgde. de heer I. was patiënt in mijn praktijk. Uit de specialistenbrieven 
die men mij toezond, begreep ik dat hij enkele weken op de intensive care van het aMC te 
amsterdam had gelegen. de heer H. had ik nog nooit gezien. Toen ik later de heer I. mijn 
spreekkamer zag binnenlopen op twee voeten, verzocht ik het ZaO om uit te zoeken wie, 
wie was. de amputatiepatiënt was enkele dagen daarvoor uit het ziekenhuis ontslagen. 
Hierover sprak ZaO-directeur j. van der Veen later in het radioprogramma Spijkers met 
Koppen. Pierre Heijboer van de Volkskrant citeerde Van der Veen in een artikel van 23 no-
vember 1992, onder de kop ‘Uitlenen fondskaart kost Ziekenfonds miljoenen’:
 

‘In sommige gevallen kon de fraude door het Amsterdamse ziekenfonds worden ontdekt. Zo 
bleek een man bij wie volgens de ziekenhuisrekening een been was geamputeerd, bij een volgend 
bezoek aan de huisarts toch op twee benen rond te lopen.’ (Heijboer, 1992)
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 Hierover verhoorden twee rechercheurs van de Flierbosdreef in de Bijlmer mij mid-
den tijdens mijn spreekuur. Hoewel ik zelf het ZaO verwittigde, kreeg ik de indruk dat 
ze mij als verdachte zagen. Van de broer van de heer H., die patiënt bij mij was, hoorde 
ik later wat er met de uitzetting was gebeurd. H. was uitgenodigd om eerder dan op de 
afgesproken datum voor controle naar de polikliniek van het aMC te komen. Toen hij aan 
die oproep gehoor gaf, was hij een kamer binnengebracht waar niet een controlerend arts, 
maar INd-ambtenaren hem opwachtte. de heer H. werd geboeid afgevoerd en het land 
uit gezet.
 Op 25 maart 1996 schreef ik naar aanleiding hiervan inspecteur F.j. Biesenbeek te 
Haarlem als volgt: 

‘Ik verzoek u of u ook naar dit geval een onderzoek kunt instellen, o.a. over hoe het mogelijk was 
dat de politie van de aanwezigheid van deze patiënt in het ziekenhuis op de hoogte was. Over 
dit geval is ook in de pers geschreven (volgende radiorede als bijlage) en de directeur van het 
ZAO, dhr. J. van der Veen, zou nadere informaties kunnen verstrekken.’[28]

 Hierop antwoordde inspecteur F.j. Biesenbeek mij onder meer als volgt: 

‘Voor wat betreft het fraudegeval uit 1991 waarover u rept in uw brief van 25 maart jl. bericht 
ik u dat de Inspectie niet de aangewezen instantie is om hiernaar een onderzoek in te stellen: 
zij ziet primair toe op de kwaliteit van het medisch handelen van professionele beroepsbeoefe-
naars.’[29]

 Het ging mij echter niet om de gepleegde fraude, maar om het handelen van het 
aMC. de handelwijze van artsen van het aMC had het vertrouwen in de medische 
stand ondermijnd. Illegalen durfden toch al nauwelijks instanties te benaderen uit vrees 
voor uitzetting, en dergelijke acties als die rond de heer H. maakte die vrees alleen maar 
erger. Het behoorde mijns inziens wel tot de taak van de inspectie om dit te voorkomen 
door een onderzoek in te stellen en actie te ondernemen, bijvoorbeeld het aan de orde 
stellen van deze handelwijze voor het amsterdamse medisch tuchtcollege.

 Casus K., 1993
 een andere casus die ik in mijn verweer aan inspecteur F.j. Biesenbeek van de IGZ 
en het medisch tuchtcollege voorlegde, was het tegen zijn zin laten repatriëren van de 
illegale 36-jarige patiënt K. met uitgezaaide maagkanker. Hij werd na een opname en  
diagnostiek van drie weken van het ziekenhuis op 19 augustus 1993 door de politie 
van de Immigratie en Naturalisatie dienst (INd) van het ziekenhuis opgehaald en naar 
Schiphol gebracht voor repatriatie naar Bangladesh. Hij kreeg een infuus mee met een 
zoutwateroplossing. 
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 Op 28 juli 1993 stuurde ik de illegale niet verzekerde patiënt K., geboren 1 juni 1956 in 
Bangladesh, naar het Eerste Hulp Bij Ziekte-spreekuur van de GGd op de Nieuwe achter-
gracht 100 te amsterdam. dit nadat mijn doorverwijzingen naar het aMC en een ander 
ziekenhuis waren afgewezen. de heer K. was die dag plotseling gaan braken met bloed-
bijmenging en erge pijn achter het borstbeen. daar de klacht aan een ernstige aandoening 
deed denken, wilde ik hem op korte termijn laten onderzoeken. Ik hoopte hem via de 
GGd, die via zijn hulppost patiënten eerder dan huisartsen niet-verzekerde zieken voor 
verder onderzoek naar ziekenhuizen konden verwijzen, patiënt K. toch op een zieken-
huispolikliniek te krijgen.

 

[30]

 Tot mijn grote verbazing merkte ik dat de heer K. met tussenkomst van B. zonder 
onderzoek of behandeling naar mij werd teruggestuurd met het verzoek de heer K. via 
de Sociale dienst Stadsdeel Zuidoost, bedrijfsbureau aMGZ, een beroep te doen op de  
Bijstandswet, waarna verwijzing naar een ziekenhuis kon plaatsvinden. dit gebeurde 
met dit kladbriefje:
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[31]

 Na ontvangst van deze notitie vroeg ik dokter B. mij hieromtrent schriftelijk te willen 
informeren en ontving ik de volgende brief:

  

[32]
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 K. werd dus met zijn acute klachten van bloedbraken, slikklachten en pijn achter het 
borstbeen door de GGd niet geholpen. echter, ook de Sociale dienst van amsterdam-
Zuidoost stuurde patiënt K. naar mij terug, met de volgende brief:

  

[33]

 Nadat ook deze mogelijkheid mislukte, belde ik wederom het aMC met het dringen-
de verzoek om de patiënt dan toch te onderzoeken. K. werd nu wel gezien, opgenomen 
en gedurende drie weken geëvalueerd. In zijn buikvocht van drie liter werden cellen 
gevonden die verdacht waren voor een adenocarcinoom. Men besloot patiënt niet te be-
handelen, maar te repatriëren. Zonder overleg met mij als verwijzend huisarts, maar wel 
met een kankerinstituut in dhaka. K. kwam niet meer thuis. Op 19 augustus 1993 werd hij 
in het aMC door de INd opgehaald en via Schiphol Nederland uitgezet met een infuus 
met een zoutoplossing van 0,65%. Voor de pijn achter zijn borstbeen kreeg hij morfine-
tabletten, MS-Contin 20 mg, tweemaal daags.

 Casus D, 1994
 dit was ook een van de zaken die ik besprak in het door inspecteur Biesenbeek ge-
wraakte radioprogramma begin 1996:
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Geen klinische observatie voor patiënt met zware longontsteking.[34]

 de 50-jarige heer d., wonende in de Venserpolder, was een niet-verzekerde Surina-
mer. Begin juni 1994 hoestte hij sinds enkele dagen, had hoge koorts en was kortademig. 
een huisartsenpost vlakbij zijn adres (Huisartsenpost Gezondheidscentrum Venserpol-
der) wilde hem niet op dezelfde dag zien. Bij onderzoek zag ik een grauw uitziende, 
snel ademhalende patiënt met een temperatuur van 39,5°C en een pols van 120 slagen 
per minuut. Bij het verdere lichamelijk onderzoek vermoedde ik dat er sprake zou kun-
nen zijn van een ernstige pneumonie en verwees de heer d. naar de radiodiagnost van 
het aMC met het verzoek een röntgenopname van de thorax te vervaardigen om een 
longontsteking uit te sluiten en bij afwijking de patiënt door een internist van het aMC 
te laten onderzoeken en behandelen. de röntgenoloog stelde de diagnose lobaire pneu-
monie links en gaf de uitslag door aan de chef de policlinique interne geneeskunde van 
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het aMC. deze wilde de patiënt echter niet ontvangen. de internist belde me op en ad-
viseerde mij hem penicilline voor te schrijven, gedurende tien dagen amoxicilline vier-
maal daags 500 mg (een grieppneumonie is viraal, reageert niet op penicilline en is vaak 
dodelijk; op de foto kan men geen onderscheid maken tussen door bacteriën of virussen 
veroorzaakte pneumonieën).
 Midden januari 1996 deed de ZaO een brief uitgaan waaruit blijkt dat de handels-
wijze van de aMC-dokter niet correct was. Bovendien liet de brief duidelijk zien welke 
enorm belangrijke rol de CPa speelde bij acute opnamen in ziekenhuizen. de brief van 
het ZaO was een bevestiging dat het vaker voorkwam dat wij huisartsen acute patiënten 
niet binnen de gestelde tijd konden laten opnemen en dat de CPa vaak eerder wist waar 
dat wel mogelijk was:
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[34]

 Uit punt 2 van deze brief blijkt duidelijk dat pneumonie een indicatie was voor een 
acute opname. aan de hand van declaraties van ziekenhuizen was ook bij de ziektekos-
tenverzekeraar ZaO deze opname-indicatie bekend. de genoemde illegale Surinamer 
met een pneumonie met ernstige ademhalingsklachten had als acute patiënt een opname 
nodig. In mijn verweerschrift aan de IGZ aan inspecteur F.j. Biesenbeek refereerde ik 
aan een 20-jarige wel verzekerde patiënt met matige ziekteverschijnselen, maar haast 
dezelfde radiodiagnostische afwijkingen, die op 21 juni 1994, twee weken na de illegale 
patiënt d. wel werd opgenomen in het aMC.[35] 

 Casus heer L., 1995-1996
 de 35-jarige heer l., uit Hong Kong, werkzaam als kok, illegaal, niet verzekerd tegen 
ziektekosten en wonende in amsterdam, verwees ik in december 1995 naar een internist 
van de aZVU wegens een vermoeden van een lymfoom of tuberculeus abces. Sinds twee 
jaar had hij een progressieve zwelling van 13 x 5 x 4 cm in de linker halsregio. daar de 
zwelling langzaam groter werd en patiënt mechanische bezwaren kreeg, wilde hij (be-
geleider was tolk) weten of hij kanker had en vroeg om verwijdering van de zwelling.
 de keuze voor het aZVU was mijn tweede poging om patiënt l. te laten evalueren. In 
eerste instantie weigerde de internist van het aMC om de illegale onverzekerde patiënt 
in consult te zien. Hij was ervan overtuigd dat er een opname aan het consult verbonden 
was en dat er in het ziekenhuis geen opnamecapaciteit was. Op 22 december van het-
zelfde jaar volgde er een evaluatie in het aZVU op tuberculose en maligne lymfoom.
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Patiënt heer L. Bron: Haakmat, november 1996. (afbeelding met toestemming van patiënt)
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Patiënt L. bezocht in december 1995 de poli Interne geneeskunde van het AZVU.[36] 

 Beide diagnoses werden na onderzoek in januari 1996 uitgesloten. de dokter dacht 
aan een laterale halscyste met mechanische klachten en verwees de heer l. naar de chi-
rurg. In maart 1996 constateerde de dokter dat er sprake was van een operatie-indicatie. 
Hiervoor moest patiënt L. eerst naar de financieel administrateur om de kosten alvast te 
betalen: 
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[37]

 Op een middag bezocht hij met zijn begeleider de afdeling en werd er een aflos-
singsregeling besproken. echter, zo ver kwam het niet. Patiënt l. werd door een admini-
strateur van de VU verraden aan de politie, zo vernam ik later van de eerdergenoemde 
begeleider van l. de volgende ochtend deed een team van de vreemdelingenpolitie 
een inval in een restaurant in Uithoorn waar hij als kok werkzaam was. Ze arresteerden 
patiënt l. en wezen hem met zijn gezin uit naar Hong Kong.

 Casus K., 1996
 een andere patiënt die na contact met de administratieve afdeling van het aZVU 
ineens werd opgepakt en uitgezet was de 34-jarige illegale heer K., logerende in de  
Venserpolder te amsterdam-Zuidoost. Naast een liesbreuk rechts had patiënt ook een 
navelfistel. Op 15 februari stond de operatie van de heer K. gepland en zijn begeleiders 
waren bezig met de financiële administratie een betalingsregeling te treffen. Echter, zo 
ver kwam het niet.
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Het had mij, wederom, al heel wat moeite gekost de patiënt in een ziekenhuis te krijgen. 
Bij het aMC was dit niet gelukt. daar weigerde men hem te onderzoeken, waarover ik 
deze brief schreef:
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[38]

 deze patiënt had een liesbreuk die elk moment kon gaan inklemmen. er zou dan een 
levensbedreigende toestand kunnen ontstaan, een darminklemming of darmperforatie 
bijvoorbeeld. Van medisch coördinator V.C. ontving ik het volgende antwoord: 
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[39]

 dokter l. van het aMC sprak niet de waarheid. Ik verzocht hem de patiënt te 
beoordelen of er sprake zou kunnen zijn van een ingeklemde liesbreuk of niet en naar 
zijn bevindingen te handelen. Vele illegale acute patiënten kunnen op het moment van de 
vaststelling van hun kwaal niet gelijk betalen en werden dan ook niet behandeld door het 
ziekenhuis. Opnieuw klom ik in de pen, ten eerste om recht te zetten wat dokter l. had 
beweerd en ten tweede omdat ik mij nog steeds afvroeg of het ziekenhuis aansprakelijk 
kon worden gehouden voor ernstige gevolgen van het weigeren van een medische be-
handeling:
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[40]

 V.C. liet mij weten dat hij niets kon zeggen over de aansprakelijkheidskwestie, maar 
dat dit voor iedere individuele casus aan de rechter was om erover te oordelen. dit sloot 
mijns inziens aansprakelijkheid bij illegalen bij voorbaat uit, aangezien die nooit naar de 
rechter zouden kunnen stappen zonder in de problemen te komen met de INd.
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[41]

 de subacute toestand bij de presentatie van de illegale patiënt stond op de tweede 
plaats, er moest eerst betaald worden vóór men verder ging kijken. dit ondanks het feit 
dat kinderchirurg prof. dr. a. de Vos en medeauteur Van driel in het volgende artikel 
voor de ernstige gevolgen hiervan waarschuwden:
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[42]
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 Op basis van onderzoek en literatuur waarschuwden Van driel en Vos voor de ern-
stige gevolgen indien er sprake zou zijn van een ‘kans op inklemming.’[43] Wat betreft 
inklemming gingen de resultaten van dit onderzoek bij kinderen ook op voor volwas-
senen. legale, verzekerde patiënten worden dan ook volgens de regels van het artsenvak 
behandeld, zoals de navolgende casus laat zien:
 
  

Deze verzekerde had een vergelijkbare aandoening als de heer N.K. en werd adequaat behandeld.[44]

 Midden januari 1996 recidiveerden de klachten en verwees ik de heer K. naar de chi-
rurg bij de aZVU. Hij bleek bereid te zijn de patiënt te behandelen, maar net als bij de 
heer L. in de voorgaande casus, niet zonder dat eerst de administratieve, lees financiële, 
kant van de zaak geregeld was, zoals blijkt uit zijn verslag dat hij me in maart van dat jaar 
stuurde:
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[45]

 de arts van de aZVU wilde de illegale patiënt K. opereren, maar de administrateur 
liet hem door de vreemdelingenpolitie oppakken en hij werd het land uit gezet.
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 daar ik als huisarts door het beleid van ziekenhuizen rond illegale niet-verzekerden 
niet adequaat meer kon functioneren, legde ik het vraagstuk op 5 januari 1996 via de 
volgende advertentie in NRC Handelsblad voor aan de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, mevrouw els Borst:

  
Patiënt A betreft de illegale niet-verzekerde heer K., patiënt B, betreft de illegale niet-verzekerde 

heer L.[46]
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 Het waren dergelijke publieke uitingen waarover inspecteur Biesenbeek zijn beklag 
deed bij de Tuchtraad. Maar ook de ziekenhuizen lieten publiekelijk van zich horen. al-
leen deden zij vooral aan imago-building, middels activiteiten die de indruk wekten dat 
de zorg weldegelijk toegankelijk was voor illegalen en onverzekerden. Zo strooide het 
aMC zand in de ogen van het publiek, fondsenverstrekkers en de Inspectie voor Gezond-
heidszorg met het organiseren van seminars daaromtrent:

  

[47]

 Het geld voor de serie seminars had men mijns inziens beter kunnen besteden aan de 
financiering van de medische zorg aan illegalen. 
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[48]
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[49]

 door dit soort activiteiten kregen buitenstaanders en de Nederlandse burgers, en mo-
gelijk ook overheidsorganen zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg alsmede poli-
tiek den Haag de indruk dat de medische zorg voor onverzekerden toegankelijk was. 

 7.3.4 Twee maanden na tuchtzaak ineens strokeservice AMC
 de in 7.1 aangehaalde reactie van dokter B. aan de nieuwsdienst van aT5, dat het bij 
patiënten met een beroerte niet uitmaakt of je daar snel of langzaam bij bent, kwam blijk-
baar niet overeen met de mening van de afdeling Neurologie van het aMC. die besloot 
in 1996 een zogeheten strokeservice voor mensen die waren getroffen door een beroerte 
op te zetten. de neurologen van het aMC hadden samen met huisartsen uit de Bijlmer, de 
thuiszorg en de verpleeghuizen amstelhof en Gaasperdam een zogenaamde ‘zorgketen’ 
voor beroertepatiënten ontwikkeld, en wel met een zeer specifieke reden:

‘Voordeel hiervan is dat beroerte-patiënten voortaan verzekerd kunnen zijn van een plaatsje in 
het ziekenhuis.[..] Voor inwoners uit de regio Amsterdam Zuid-Oost treedt er vanaf vandaag 
een tijdperk in met aanzienlijk grotere kansen om een beroerte te overleven of beter te herstellen 
van verlammingen, geheugenproblemen en incontinentie. Handicaps, die het gevolg kunnen 
zijn van zo’n hersenongeval.’ (Steenhorst, juni 1996)

 dokter Martien limburg, algemeen neuroloog in het aMC en een van de initiatiefne-
mers, zei in de krant dat deze ‘verbeterde zorg dringend noodzakelijk’ was:

‘Al met al lijkt er in Nederland meer aandacht te ontstaan voor het herseninfarct en de hersen-
bloeding. De zorg wordt serieuzer, daar waar vrij veel medici tot voor kort patiënten met een 
beroerte in feite als ‘kansloos’ afschreven. Blauwe zwaailichten en gillende sirenes bleven dan 
ook meestal uit in het straatbeeld nadat mensen waren getroffen door een beroerte. Ambu-
lances brachten verhoudingsgewijs slechts weinig beroerte-patiënten met spoed naar 
het ziekenhuis. Daarin zal vanaf nu verandering komen. ,,Omdat er nog heel wat valt 
te redden…’ zegt dokter Limburg.’ (Ibid., nadruk NM)
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 de gehele gang van zaken wekte op mij de indruk dat ik wel degelijk een serieus 
probleem had aangekaart, maar dat het niet gewenst was dat ik publiekelijk bekend zou 
komen te staan als aanjager van deze kwestie. Terwijl ik als zwarte huisarts voor het 
medisch tuchtcollege werd gesleept, ontwikkelden mijn veelal witte collega-artsen deze 
service en presenteerden die met de nodige bombarie. Met deze werkwijze voorkwam 
men in ieder geval dat het beeld ontstond dat het aMC, de GGd en de CPa achter de 
feiten aanliepen, wat dan met name daar waar de zorg toch al minder was dan elders 
slachtoffers tot gevolg had. Gevoelige ethische kwesties rond de kosten van zorg voor 
Bijlmerbewoners versus die van elders, etnische overwegingen en mogelijk zelfs racisme 
werden omzeild door mij als klokkenluider uit te schakelen, en vervolgens zelf het pro-
bleem wel op te lossen. 

 7.4 Racismezaak witte Bijlmerhuisartsen leidde tot tweede tuchtklacht
 Terwijl de CPa-zaak in volle gang was, kwam er in oktober 1996 een tweede tucht-
zaak bij. ditmaal naar aanleiding van een klacht van collega-huisarts Henk Bond. Ik gaf 
in hoofdstuk 4 al aan dat het oververhitte overleg over een nieuwe veiligere nachtdienst-
regeling hieraan ten grondslag lag. andrea Bosman van Trouw noteerde wat ik zei, dat 
de helft van de artsen in amsterdam-Zuidoost racistisch was en dat ze bezig waren hun 
portemonnee te vullen. deze zinsnede gebruikte de witte Bijlmerhuisarts Henk Bond als 
directe aanleiding voor zijn klacht, die meer in het algemeen ging over de manier waarop 
ik de media inzette om misstanden in de Bijlmer aan de kaak te stellen. Bond verzocht 
het tuchtcollege mij een spreekverbod in de media op te leggen. dit was de zoveelste aan-
wijzing hoe artsen en andere dienstverleners de ernstige misstanden in de adequate hulp- 
en dienstverlening aan de niet-witte bevolking van de Bijlmer jarenlang bagatelliseerden 
en onder het tapijt wisten te vegen. Het zou te veel gaan kosten, daarom kon de kwaliteit 
van leven hier op het laagste niveau blijven. 
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Klacht van huisarts Henk Bond tegen mij.[50]

 Wat mij als eerste trof, was niet de inhoud van de klacht, maar de kennis waarover 
Bond klaarblijkelijk beschikte en waarmee hij zijn klacht inleidde. de eerste twaalf regels 
gingen over de klacht van inspecteur Biesenbeek tegen mij in verband met de CPa-zaak. 
Opmerkelijk was dat Henk Bond over vertrouwelijke informatie beschikte uit deze tucht-
zaak die nog niet openbaar was. Wat er met patiënt G. gebeurde, stond in de kranten, 
maar hoe Bond tegen mijn handelen aankeek en de details die hij daarover in zijn klacht 
te berde bracht, konden enkel gebaseerd zijn op een vertrouwelijke bron met kennis van 
de zaak.
 dat Henk Bond niet gecharmeerd was van mijn mediaoptredens kwam niet onver-
wacht. Maar zoals ik elders al beschreef, kwam mijn woordkeus niet uit de lucht vallen. 
Hij deed zelf racistische uitspraken over zijn eigen Surinaamse en Ghanese patiënten en 
beschuldigde hen een paar weken na de Bijlmervliegramp van fraude waarmee hij ze op 
een dienblad aan justitie overleverde. (Bosman, 1992) daarnaast was er de wijze waarop 
hij een praktijkomvang van 3000 patiënten (Bosman, 1992) bij elkaar scharrelde, onder 
meer door tijdens waarneming patiënten van andere collega’s in zijn praktijk te lokken 
en door zelf fraude te plegen namelijk door wel eens medicijnen voor te schrijven op de 
ziekenfondskaart van iemand die wel verzekerd was. Bond:

‘Vroeger gebeurde dat incidenteel en was het geen probleem om dat via de ziekenfonds-
kaart van zoon of dochter te regelen. Nu raken we overspoeld met het uitschrijven van 
recepten voor derden op kosten van het ziekenfonds.’ (Bosman, 1992, nadruk, NM)
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 door dit voorschrijfgedrag van medicijnen maakte Henk Bond zich heel populair in 
de Bijlmer. Niet voor niets kreeg hij in de Bijlmer de bijnaam “the best African doctor.” 
(Bosman, 1992) logisch dat hij dan ‘drieduizend patiënten had’ (Ibid.). dit was echter wel 
tegen de huisartsenregels. een praktijk mocht maximaal 2350 patiënten groot zijn om nog 
kwalitatief adequaat zorg te kunnen verlenen. Het was nota bene inspecteur Biesenbeek 
die dit begin januari 1996 nog eens onder mijn aandacht bracht toen hij van zins was een 
onderzoek in te stellen naar het reilen en zeilen van mijn praktijk. In mijn waarneemgroep 
liep de kwaliteit van de zorgverlening buiten kantooruren gevaar door een kwestie van 
dokter Braam en de ZaO. Biesenbeek schreef mij daarop onder meer het volgende:

‘De kwaliteitswet legt ook aan huisartsenpraktijken en huisartsen samenwerkingsverbanden 
de verplichting op om zorg te dragen voor een verantwoord intern kwaliteitssysteem: verwacht 
mag worden dat de koepelorganisatie - in dit geval de AHV - en de inspectie worden geïnfor-
meerd indien er zich omstandigheden voordoen, waardoor de kwaliteit van de zorgverlening 
gevaar loopt.’[51]

 In tegenstelling tot mijn geval riep Biesenbeek of de IGZ huisarts Bond noch voor zijn 
voorschrijfgedrag, noch voor zijn kwetsende, de medische stand schadende uitlatingen 
over patiënten, noch voor zijn praktijkomvang ter verantwoording.
 een saillant detail hierbij was dat Bond, omdat hij in een achterstandswijk werkte, 
per patiënt een hoger abonnementstarief ontving. als het om geld ging, kon Bond soms 
hoogoplopende ruzie veroorzaken. deze toestand met grote praktijken (Bond was niet de 
enige met een te groot patiëntenbestand) duurde nog jaren. al die tijd werd kwalitatief 
niet de optimale zorg verleend aan de zwarte Bijlmerbewoners. deze situatie werd door 
het ZaO niet aangepakt, en evenmin door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Soms 
werd het de adviescommissie Vestigingsbeleid Huisartsen te gortig en dan trok die aan 
de bel, zoals midden 1998: 
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Bron: privéarchief, ontvangen van een huisarts van de AHV.
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 Hoofdstuk 8 
 Politieke strijd tegen etnisch profileren

 Tussen 2019 en 2021 schrok Nederland op door wat de toeslagenaffaire ging heten, 
een kwestie die het derde kabinet-Rutte ten val bracht. Vanaf 2017 deed de autoriteit 
Persoonsgegevens onderzoek naar vermeend etnisch profileren bij de Belastingdienst, 
en wel naar het toekennen en controleren van kinderopvangtoeslagen in het bijzonder. 
als dit lopende onderzoek in 2019 bij de media terechtkomt, leert het grote publiek dat 
de Belastingdienst Toeslagen gebruikmaakte van algoritmes die ‘nationaliteit’ als een ri-
sicofactor kwalificeerden. Ook blijkt dat Toeslagen nog in 2015 tweede nationaliteiten 
registreerde, terwijl dat per 1 januari van dat jaar verboden was. die registratie had weer 
nadelige gevolgen vanwege de werking van de algoritmen. De Volkskrant publiceerde een 
uitgebreid achtergrondartikel in januari 2021 waarin onder meer te lezen stond:

‘Het lang verwachte AP-onderzoek bevestigt al deze bevindingen. De AP verklaart dat het 
handmatig maken van selecties op basis van nationaliteit door belastingmedewerkers discrimi-
nerend is, net als het gebruik van nationaliteit in risicoselectiemodellen. Bovendien blijkt dat 
Toeslagen elke maand een uitdraai liet maken van de nationaliteit van nieuwe toeslagaanvra-
gers, om te kunnen achterhalen of er ineens een verdachte toename was van aanvragen door 
mensen van een bepaalde nationaliteit. 

Die maandelijkse uitdraaien waren in 2013 ingesteld om georganiseerde fraudes als de ge-
ruchtmakende Bulgarenfraude (waarbij de fraudeurs allemaal de Bulgaarse nationaliteit had-
den) vroegtijdig te kunnen opsporen. Maar dit soort opsporingsmethoden – generiek zoeken op 
nationaliteit in de hoop ‘iets’ te vinden, zonder dat er een concreet fraudesignaal bestaat – is 
gewoon in strijd met de wet, schrijft de AP.

Ghanezen 
Een concreet voorbeeld dat de AP noemt is het opgeven van valse aftrekposten door Ghane-
zen (of Ghanese Nederlanders) in Amsterdam-Zuidoost. Alleen het feit dat een beperkte groep 
Ghanezen gesjoemeld had met de giftenaftrek in de inkomstenbelasting, was kennelijk aanlei-
ding voor Toeslagen om Ghanese toeslaggerechtigden generiek te onderwerpen aan een (wel-
iswaar oppervlakkig) onderzoek naar toeslagenfraude. Terwijl er dus geen concrete aanwijzing 
was voor toeslagenfraude door Ghanezen. Die vond de Belastingdienst vervolgens ook niet.

Conclusie van de AP: de dienst Toeslagen is op diverse fronten in overtreding en maakt zich 
schuldig aan discriminatie. Hierdoor kan niet worden uitgesloten dat discriminatie tóch een rol 
heeft gespeeld bij het stopzetten en terugvorderen van toeslagen bij ouders in de toeslagenaf-
faire. Het risicoselectiemodel zorgde er immers voor dat toeslagontvangers van niet-
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Nederlandse herkomst gemiddeld vaker voor controle werden geselecteerd. Dat alleen 
al verhoogde de kans dat zij hun toeslag moesten terugbetalen, omdat in de toeslagenaffaire is 
gebleken dat kleine foutjes van ouders meestal aanleiding waren voor volledige terugvordering 
van de kinderopvangtoeslag.’ (Hofs 2021; nadruk NM) 

 Nederland was geschokt, maar voor ingewijden in hoe het land omgaat met niet-witte 
minderheden komt dit alles niet als een verrassing. In het voorwoord haalde ik al even 
de letselschadespecialist Kadir aan die het racisme in Nederland onomwonden ‘institu-
tioneel’ noemt. Begin april schatte de groep belangenbehartigers van de gedupeerden 
van de toeslagenaffaire het aantal slachtoffers in de Bijlmer op 750 tot 1000 gezinnen.[1] 
Voor hen en hun buren was, en is, etnisch profileren simpelweg onderdeel van het dage-
lijks bestaan. Het is ook de rode draad van mijn politieke strijd in amsterdam-Zuidoost. 
Hoewel er van alles aan gedaan is om mij de mond te snoeren als activistisch huisarts in 
de Bijlmer, is dat maar deels gelukt. Maar het activisme bleef daarnaast intact. Zodoende 
stopte ik niet met de lokale politieke partij die ik in 1997 oprichtte en waarmee we in 1998 
in de stadsdeelraad kwamen, en in 2002 opnieuw.

 8.1 Verkozen tot raadslid Amsterdam-Zuidoost
 Gedurende bijna dertien jaar huisartsenwerk in de Bijlmer zag ik een duidelijke relatie 
tussen de sociaal-economische positie van de bewoners en hun klachten en ziekten. Ik 
had aanwijzingen dat we dweilden met de kraan open. een groot deel van de patiënten 
leed aan hoge bloeddruk, suikerziekte en een scala aan psychiatrische ziektebeelden. Het 
was zaak de medische behandelingen te ondersteunen met een structurele aanpak van de 
oorzaken. dit van de grond krijgen, was voor mij een reden om mij in de lokale politiek te 
begeven. daarmee kon ik deze wens en werkwijze in de openbaarheid brengen en vorm 
geven. Met medewerking van Haakmat richtte ik in 1997 de politieke partij Solidariteit 
Zuidoost (SZO) op. Hij liet mij kennismaken met zijn confrère Udo van der Veldt en diens 
dochter Nazima, die in het bestuur van SZO respectievelijk penningmeester en secretaris 
werden. Zowel de lokale als de landelijke pers berichtte over onze nieuwe partij:
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De Nieuwe Bijlmer, 12 november 1997.
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De huisartsen die ik van racisme beschuldigde, lieten mij door het tuchtcollege drie maanden 

schorsen. De oprichting van de politieke partij Solidariteit Zuidoost was noodzakelijk. Het Parool, 7 

november 1997. 
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 In 1998 en ook in 2002 werd ik gekozen tot gemeenteraadslid bij het stadsdeel  
amsterdam-Zuidoost:
  

Toelating als lid van de raad van het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, 24 maart 1998.

 Om die reden ontving ik felicitaties en bedreigingen:

  
Felicitaties van de familie Gobind. Koningshoef 91, Bijlmer. (Bron: privéarchief)
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Felicitaties van bisschop Muskens bij mijn beëdiging als gemeenteraadslid voor Solidariteit 

Zuidoost. (Bron: privéarchief)

  

De Centrum Democraten waren duidelijk boos dat ik was verkozen (26 maart 1998). 

(Bron: privéarchief)
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 Ik werd bang en deed aangifte van bedreiging:

  

Mijn aangifte van bedreiging. (Bron: privéarchief)

 
 de politie weigerde echter mij te beschermen tijdens de beëdiging tot raadslid in  
Zuidoost. Gelukkig gebeurde er helemaal niets.

 

De rooms-katholieke bisschop Tiny Muskens, strijder tegen armoede, 1998. 
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Burgemeester Schelto Patijn, rechts-achter, 14 april 1998. 

 
 8.2 Onderwijsproject
 In mei 2020 bleek dat leerproblemen voor de kinderen van amsterdam-Zuidoost (Bijl- 
mer) nog steeds ‘een fact of life’ zijn. Marijke van amersfoort, directeur van basisschool 
Samenspel in de K-buurt stelde: ‘[..] in principe hebben alle kinderen hier een taalachterstand. 
Een goede woordenschat leren ze niet thuis, maar van de leerkrachten.’ (Niemantsverdriet, mei 
2020) Maar ook daar ondervindt men problemen. Basisschool de Schakel in de Bijlmer 
had in 2020 nog steeds te kampen met een lerarentekort. In 2020 begon de Schakel het 
schooljaar met negen in plaats van twaalf fulltime bevoegde leerkrachten. Het tekort ving 
men op met onbevoegden, zonder diploma. (Bijl, 2020) Ook dit vraagstuk doet zich bij 
de meeste scholen in amsterdam-Zuidoost al tientallen jaren voor. In de jaren tachtig heb 
ik veel onbevoegden, niet-professionals zonder een toereikend pedagogisch pakket, me-
disch moeten keuren zodat zij op deze zwarte scholen de kinderen uit een moeilijke thuis-
situatie mochten onderwijzen. dit is een van de factoren dat de kinderen geen adequate 
basis krijgen voor het voortgezet onderwijs.
 Tijdens mijn werk als huisarts in diezelfde K-buurt (Bijlmer) in de jaren tachtig merk-
te ik dat veel uitvallers van de basisscholen, kinderen met een migratieachtergrond, de  
Nederlandse taal slecht beheersten. een beperkte woordenschat speelde hierbij toen 
al een grote rol. dit probleem herkende ik van mezelf toen ik in augustus 1968 vanuit 
Suriname in Nederland kwam. In 1995 werd het wetenschappelijk bevestigd door een 
onderzoek naar passieve woordenschat (lezen en luisteren). de resultaten lieten een groot 
verschil zien tussen autochtone Nederlanders en tweetalige Marokkaanse en Turkse  
Nederlanders. Volgens onderzoeker R. appel had een 4-jarige autochtone Nederlander 
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gemiddeld een passieve woordenschat van 3.200 woorden, Turkse en Marokkaanse kin-
deren van 1000. autochtone Nederlanders van 8 jaar hadden passief de beschikking over 
5.600 woorden, de allochtone kinderen over 3.600. Bij 12-jarigen groeide het verschil ver-
der: 17.000 woorden voor autochtonen, 9.800 voor allochtonen. (Kuitenbrouwer, 2010)

 Voor deze categorie scholieren schreef ik diverse woordenschatboeken, specifiek ge-
richt op hun eigen culturele achtergrond. Vanuit Solidariteit Zuidoost deed ik de promo-
tie voor deze boeken, en ik deelde ze uit in het stadsdeel. andere uitgevers sprongen bij 
in deze voor hen tot dan onbekende aanpak. Ook zij gingen zich specifiek richten op deze 
groep scholieren.

  

Beperkte woordenschat scholieren aanpakken met woordenschatboek 
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Het boek dat ik schreef en uitgaf via SZO.

Op 10 september 2000 ontving de Iraanse schrijver Kader Abdolah, pseudoniem voor 

Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani, het eerste exemplaar van Emancipatie via de 

Woordenschat. 
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 Laaggeletterdheid in relatie met ziekten en sterfte
 een kleine 15 jaar later, midden 2014, bevestigde de redactie van het artsenblad  
Medisch Contact dat het aantal laaggeletterden in Nederland schrikbarend hoog was en 
dat laaggeletterdheid een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van leven en ook op 
de gezondheid. de koepels van eerstelijnsorganisaties en hun leden wilden met de cam-
pagne ‘Taal maakt gezonder’ het probleem van laaggeletterdheid in de zorg voor het voet-
licht brengen. ‘Bewustwording van het probleem is het begin van oplossingen aanreiken voor 
laaggeletterde patiënten.’[2]
 Zorgaanbieders verenigd in Verenigde eerstelijns Organisaties (VelO) en de Stich-
ting lezen & Schrijven sloegen de handen ineen voor het opzetten van de campagne ‘Taal 
maakt gezonder’. de landelijke Huisartsen Vereniging (lHV) was een van de tien partijen 
binnen VelO en ondersteunde deze bewustwordingscampagne die op 11 september van 
datzelfde jaar werd gestart.[3]
 Ondanks deze campagne bleef effect uit. Twee jaar later publiceerde Het Parool de 
volgende gegevens over de geletterdheid in amsterdam:

‘Bijna vier op de tien inwoners van Amsterdam-Zuidoost zijn laaggeletterd. In Noord heeft een 
kwart van de beroepsbevolking grote problemen met lezen en schrijven. De verschillen tussen 
de stadsdelen zijn groot: in Zuid en Centrum zijn slechts vier en zes procent van de inwoners 
laaggeletterd. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente, die volgende week begint met een aan-
pak om taalvaardigheid te verbeteren. Laaggeletterdheid komt meestal voor bij ouderen, maar 
in Zuidoost kampen vaak jongeren met het probleem.’[4]

 Wat de effecten zijn van een kind dat laaggeletterd is, maakte ik vaak mee in mijn 
huisartsenpraktijk. Het volgende Pakistaanse meisje is maar een van de vele voorbeelden 
die ik zou kunnen geven in dit verband. In de beschreven problematiek is te zien hoe 
gebrekkig taalgebruik tot andere sociale problemen en daarmee ook tot gedrags- en ge-
zondheidsproblemen kan leiden. Van de logopediste die het meisje, dat ook bij de GGd 
bekend was, behandelde ontving ik in 2000 dit schrijven:
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(Bron: privéarchief)

 Negatief effect van coronacrisis in de Bijlmer 
 In het voorgaande is in het kort de structurele oorzaken van het slechte onderwijs in 
de Bijlmer beschreven. de gevolgen van de coronacrisis vanaf maart 2020 zullen in deze 
arme wijk een sterker negatief effect op de bewoners hebben doordat de onderwijsachter-
stand van jongeren zal oplopen. Het volgende aNP-bericht maakte dit duidelijk.

‘Investeringen op scholen in arme wijken worden terugverdiend
Leerkrachten op basisscholen in arme wijken vrezen dat de grote achterstanden van hun leer-
lingen bijna niet meer kunnen worden ingehaald. De scholieren liepen al achterop en dat wordt 
nog versterkt door de gevolgen van de coronacrisis. Dat zegt het Jeugdeducatiefonds in een 
nieuw rapport, waarin voorstellen staan voor extra investeringen die zich later dubbel en 
dwars terugverdienen.’ ”Het verdubbelen van het aantal reken- en taallessen zal naar schat-
ting een hoger jaarinkomen van leerlingen opleveren als ze volwassen zijn, een stijging van 
ongeveer 623 euro per individu.”‘ (aNP, 23 september 2020)

 Onderadvisering
 Scholieren in de Bijlmer met een optimale woordenschat hadden vaak te maken met 
een onderwaardering van hun vooral vooringenomen witte leerkrachten. antiracismeac-
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tiviste jessica de abreu verwoordde haar ervaring in 2020 in de NRC die vele anderen de 
afgelopen decennia ook is overkomen.

‘De Abreu kreeg op school te maken met iets dat veel zwarte leerlingen in de Bijlmer treft: on-
deradvisering.’ [de abreu:] ‘“Op de basisschool had ik de op een-na-hoogste Cito-score van de 
klas, maar ik kreeg toch een havo/vwo-advies. Als mijn moeder niet steeds gezegd had: ze kan 
het gewoon, dan had ik nooit een vwo-diploma gehaald. Uiteindelijk heb ik vier studies gedaan 
en drie masters gehaald”.’ (Niemantsverdriet, december 2020)

 Pas in het schooljaar 2019/2020 konden kinderen in de Bijlmer die goed kunnen leren 
naar een lokaal gymnasium. Op initiatief van de docent klassieke talen Kurano Bigi-
man, die zelf opgroeide in Oost, kreeg het ir. lely lyceum in amsterdam-Zuidoost in dat 
schooljaar een gymnasiumklas met 20 kinderen. Bigiman kreeg in 2021 de titel ‘amster-
dammer van het jaar’ voor zijn inspanningen. (Freriks 2021)

 8.3 Ad Melkert hield zich aan ‘Eén minuut stilte’ voor arme Bijlmerbewoners
 In 2000 kwam koningin Beatrix polshoogte nemen in de Bijlmer, waar zij sprak met 
Harrald axwijk, voorzitter van de Stichting Interculturele Dienstverlening Amsterdam 
(Stida). In de jaren negentig was de Stida de reddingsboei voor veel werkloze gezinnen 
met jonge kinderen. Het waren mensen die al jaren niet aan de bak kwamen en van een 
krappe uitkering rond moesten komen. Honderden van deze categorie moeders en va-
ders hadden via de Stida een beter betaalde baan gekregen en hun kinderen konden beter 
presteren op school.
 Voordat Stida in de Bijlmer actief werd, waren deze kinderen voorbestemd om na 
schooluitval een prooi te worden voor de psychiatrie en/of criminaliteit. Na de inval van 
justitie bij Stida en het opheffen van de meeste activiteiten waren genoemde gezinnen en 
hun kinderen wederom in hun oude situatie van armoede en uitzichtloosheid terugge-
worpen. daarom verwonderde het de wijk niet dat in 2020 een deel van deze jongeren 
zich ten dienste stelden voor het makkelijk en snel te verdienen grote geld in de drugs-
handel. ‘In Zuidoost staan volgens de Amsterdamse recherche honderden jonge mannen klaar om 
een rol te spelen in de cocaïnehandel.’ (Vugts, 2020)
 In augustus 2020 werd het volgende gemeld:

‘Met een groot project willen gemeente, politie en justitie in Zuidoost jarenlang op velerlei 
manieren in het stadsdeel investeren, in een nieuwe poging de problemen met (zware) crimi-
naliteit en armoede het hoofd te bieden.’ (Vugts, 2020)
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Naast koningin Beatrix die tevens staatshoofd was zit haar hofdame Miente Boellaard-Stheeman. 

(Ketelaar, 2019) 

 Begin 2001 kwam de Stida in opspraak en deed men een grootscheepse politie-inval 
die veel onrust veroorzaakte onder de bewoners (bijna geen van de verdachtmakingen 
kon het openbaar ministerie hardmaken). Nog geen week later greep ik mijn kans om 
publiekelijk aandacht te vragen voor deze onrustgevoelens. In verband met de presen-
tatie van een boek van journalist john jansen van Galen Het Surinamesyndroom. De PvdA 
tussen Den Haag en Paramaribo en ik vermoed ook in verband met de aanstaande verkie- 
zingen organiseerde de Wiardi Beckman Stichting (WBS) (adjunct-directeur Frans Beck-
er) samen met de top van de Pvda in februari 2001 een bijeenkomst in Verzamelkerk 
De Nieuwe Stad in de Bijlmer. Volgens Frans Becker van de WBS schreef john jansen van 
Galen het boek op verzoek van de WBS. Het eerste exemplaar zou in ontvangst worden 
genomen door ad Melkert. 
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Mr.dr. Hugo Fernandes Mendes, Ed van Thijn, Wesley Amzand (neef van mevrouw Judith 

LeeAmzand, waar ik tuinman was), Ad Melkert, van links naar rechts, PvdA-bijeenkomst in de 

Bijmermeer in het kerkcentrum De Nieuwe Stad, februari 2001. (Bron: privéarchief)

 Samen met de Pvda-leden andré Haakmat en Harrald axwijk bezocht ik deze lite-
raire en bijzondere vergadering van de partijleden. Tweede Kamerlid ad Melkert, eerste 
Kamerlid ed van Thijn, Hugo Fernandes Mendes, secretaris Stadsdeel Zuidoost, en voor 
zijn boekpresentatie auteur john jansen van Galen waren als prominenten van de partij 
zichtbaar aanwezig. Voor mij was dit een goede gelegenheid aandacht te vragen voor 
mijn patiënten behorend tot de lokale bevolking.
 Zij waren op 14 februari 2001 oog- en oorgetuigen van de grote politie-inval bij het 
kantoor van hun zwarte werkgever, axwijk als Stida-voorzitter, aan de egeldonk in de  
Bijlmer. Velen voelden zich persoonlijk aangevallen en geïntimideerd door de gebeur-
tenis en raakten in een rouwfase. er was sprake van grote onrust onder de niet-witte 
bevolking van de Bijlmer. daarom maakte ik van deze gelegenheid gebruik om de aan-
wezigen het leed van de bewoners te laten voelen. Ik vond dat ik dit het best kon doen 
door ze te laten zwijgen.
 Nadat de dagvoorzitter, mevrouw Helen Burleson-esajas, iedereen welkom heette 
en het woord aan het eerste Kamerlid ed van Thijn wilde geven, stond ik op en ver-
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zocht alle aanwezigen om een één minuut stilte voor alle ellende waarmee de door po-
litici miskende arme Bijlmerbewoners te kampen hebben. je kon een speld horen vallen. 
Verbouwereerd hield iedereen zich ruim een minuut stil, wel met een zuur gezicht van 
de dagvoorzitter. aan john jansen van Galen moest ik nog mijn excuses aanbieden dat 
door de stilte de aandacht van zijn boek zich verplaatste naar de herrie rond de nieuwe 
werklozen van de Bijlmer door de voormelde politie-inval. In het Parool schreef hij er het 
volgende over:

  

 Zelf was ik goed bekend met de Stida. de stichting organiseerde een debatingclub 
waar onder meer jansen van Galen en ik ook deel van uit maakten. Sinds maart 1999 be-
stond de debatclub aan de egeldonk 100 in amsterdam-Zuidoost. In 2000 kreeg deze club 
de naam Stida Debatingclub. de leden van de Stida kwamen om de veertien dagen bijeen. 
de deelnemers waren van diverse etniciteit, afkomst en politieke gezindheid. de meeste 
leden woonden niet in de Bijlmer of in amsterdam-Zuidoost.
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Stida Debating Club in 2000, Klaas de Vries, oud-PvdA-minister van Sociale Zaken en Binnenlandse 

Zaken, Roy Wouter, sociaal activist Bijlmer. Klaas de Vries verdiende zijn strepen ook in zijn strijd 

tegen seksueel misbruik van jeugdigen. (Bron: privéarchief) 

  

Stida Debating Club, Harrald Axwijk (voorzitter), links, John Jansen van Galen, 2e van links, Paul 

Scheffer, spreker, rechts. De debatten waren meestal zeer luidruchtig. 

Hoogleraar Europese studies, Paul Scheffer: “Mensen stelselmatig als minderwaardig behandelen op 

basis van hun huidskleur vormt het nulpunt van beschaving.” (2020) (Bron: privéarchief)
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 8.4 Niet-witte vrouwelijke huisarts knokt voor eigen praktijk
 Midden 2003 verzochten de heer junnoes Gaffar en zijn dochter, huisarts Sharda F. 
Gaffar, mij als vriend en stadsdeelraadslid in amsterdam-Zuidoost om medewerking bij 
een huisartsvestiging in de Bijlmer. Ik legde mijn collega mevrouw Gaffar de procedure 
uit en ook hoe zij het een en ander het best kon aanpakken. Ik verschafte haar informa-
tie die ik in juli 2003 had ontvangen van een sympathieke vrouwelijke huisarts en me-
dewerker van de aHV Zuidoost, regiocoördinator Bertie Groen. Hierna startte zij met het 
leggen van contact met de betreffende instellingen.
 Op 14 juli 2003 ontving ik het verslag van een huisartsenoverleg hoogbouw Bijlmer. 
Op deze dag vond overleg plaats tussen Bertie Groen namens de aHV, ellen van der 
Vorst, manager zorg huisartsen, en alette Brunet, adviserend geneeskundige, beiden  
namens agis zorgverzekeringen, de huisartsenvertegenwoordigers van de Bijlmer,  
mevrouw Inge Oudeman-van de Bos, Willi Völke en joost Kats. agis maakte enkele af-
spraken met de huisartsen van de hoogbouw. een nieuwe huisartsenvestiging zou al-
leen met instemming van de al gevestigde huisartsen plaatsvinden. Verder spraken de 
genoemde agisvertegenwoordigers met deze artsen af dat agis geen contract aan de  
nieuwe collega, mevrouw Gaffar, zou aanbieden. agis: ‘Indien een bepaalde patiëntengroep 
vraagt om huisarts met speciale kleur, dient zo’n groep met Agis in gesprek te gaan.’ 
 Het was een vreemde stellingname, aangezien datzelfde agis bij de overdracht van 
mijn praktijk aan een Surinaamse opvolger juist had aangeroerd hoe moeilijk het was om 
huisartsen te vinden voor de Bijlmer:

‘Daarbij is onze ervaring dat het erg moeilijk is om een huisarts te vinden voor de regio Zuid-
Oost. In situaties die het afgelopen jaar hebben gespeeld, hebben we geen reacties ontvangen 
op geplaatste vacatures en hebben wij terug moeten vallen op de GAZO die het praktijkbeheer 
overnam.’ (Bron: privéarchief)

 de problematiek waarover agis zich in de brief over mijn opvolging bezorgd over 
betoonde, maar waar het bedrijf niet mevrouw Gaffar voor wilde contracteren, was al 
sinds 1999 publiek bekend:
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De Nieuwe Bijlmer, 29 december 1999.

 Ook de problematiek waarmee witte amsterdamse huisartsen te maken kregen via 
hun niet-witte patiënten met een migratieachtergrond, de zogenoemde allochtonen, was 
al heel lang bekend. als voorbeeld hiervan kan een puntsgewijze opsomming uit een 
vergadering van de amsterdamse Huisartsen Vereniging (aHV) op 23 augustus 1996  
dienstdoen: 
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Om diverse redenen vond men het werken met allochtone patiënten ‘bewerkelijk’. 

(Bron: privéarchief)

 Het was juist om deze redenen dat ik na mijn vestiging in de Bijlmer de komst van 
allochtone huisartsen ben gaan stimuleren. In mijn eigen praktijk kwam ik veel sociaal-
maatschappelijke vraagstukken tegen die juist door huisartsen met een migratieachter-
grond op een adequate manier effectief konden aanpakken. door mijn inzet kon ik begin 
jaren negentig twee huisartsen met een Surinaamse achtergrond, de heren Soerin Mahesh 
en Peter van Kanten, in de Bijlmer helpen binnenhalen. Mijn eigen praktijk droeg ik in 
2003 over aan een zwarte huisarts die voorheen patiënt bij mij was. Hierna hebben meer 
huisartsen met een kleur zich in de Bijlmer kunnen vestigen. Zij het niet zonder de nodige 
tegenwerking, zoals ook bij mevrouw Gaffar.
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Amsterdams Stadsblad, 29-10-2003 

 Terwijl de onderhandelingen met de agis nog gaande waren, vestigde mevrouw 
Sharda F. Gaffar zich aan de arènpalmstraat 1 (Koningshof) in de Bijlmer. als stadsdeel-
raadslid van de door mij opgerichte politieke partij Solidariteit Zuidoost zorgde ik ervoor 
dat het dagelijks bestuur van het amsterdamse stadsdeel Zuidoost betrokken werd bij de 
feestelijke opening van de vrije vestiging van de huisartsenpraktijk van dokter S.F. Gaffar 
op 24 oktober 2003. ’s Middags openden wethouder Ronald Neslo en stadsdeelvoorzitter 
elvira Sweet de praktijk en spraken bemoedigende woorden richting dokter Sharda Gaf-
far en haar vrije vestiging, een aanwinst voor de Bijlmer.[5] Vanuit Solidariteit Zuidoost 
begon ik een mediacampagne voor de dochter van mijn voormalige scheikundeleraar.
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Op kosten van huisarts Sharda Gaffar werd deze open brief aan de minister van 

Volksgezondheid gericht. (NRC, 15 november 2003) 

 Ook die actie haalde de kranten:

 
Journalistieke weerslag van open brief. (NRC, 21 november 2003)
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 Uiteindelijk gelukte het mevrouw Gaffar om toch nog een overeenkomst te sluiten 
met enkele zorgverzekeraars en ze heeft tot op de dag van vandaag een praktijk in de 
Bijlmer.

 8.5 Binnenlandse Zaken rekruteerde lid Solidariteit Zuidoost 2002-2006 
 Ook in 2002 deed ik met Solidariteit Zuidoost mee met de lokale verkiezingen in de 
gemeenteraad van stadsdeel Zuidoost. We haalden twee zetels. de derde ging nipt aan 
onze neus voorbij. de heer Quemar Mohamed Raja, van Pakistaanse afkomst, en ikzelf 
werden gekozen. al snel boekten we onze eerste successen.

  

Kandidaten Solidariteit Zuidoost, verkiezing 2002-2006: boven van links naar rechts, Emile Esajas, 

NM, Jan de Jong, voor: Quemar M. Raja en mevrouw Elmi Kloosterhuis. 
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Eind 2003 werd een door Quemar Raja en mij ingediende motie door andere partijen ondersteund en 

aangenomen.

 In de loop van 2004 nam ons verhaal echter een onverwachte wending. Raja werd 
door een regionaal blad geïnterviewd. Naar aanleiding van dit artikel hadden twee amb-
tenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken een lang gesprek met hem. Vanaf dat 
moment kwam hij niet meer op vergaderingen van het stadsdeel en leverde later zijn zetel 
in. emile esajas nam zijn plaats in, maar vormde later een eigen partij.
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 Het ronselen van informanten is een beproefde werkmethode van veiligheidsdien-
sten. de ervaring van de heer Raja deed denken aan de ervaring van de 31-jarige student 
politicologie en vredesactivist Martijn van Tol. de toenmalige amsterdamse burgemeester 
job Cohen gaf op vragen van het Pvda-raadslid Peter Klerks toe dat de algemene Inlich-
tingen- en Veiligheidsdienst (aIVd), die onder de minister van Binnenlandse Zaken valt 
en de Regionale Inlichtingendienst (RId), begin 2003 probeerden om vredesactivist Van 
Tol te ronselen.[6] de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVd) had al eerder, in augustus 
2000, doen blijken dat er behoefte was aan vers bloed. Men was op zoek naar spionnen, 
vooral allochtonen. BVd-voorlichter Vincent van Steen bevestigde dit bericht. (lange, 
2000) 

 8.6 GGD gedoogde ook defecte warmwaterinstallatie flatwoningen
 Mijn bemoeienissen met het hoofdstedelijke legionellabeleid begonnen eveneens in 
mijn nadagen als huisarts en mondden tien jaar later uit in mijn publicatie Falend beleid, 
infectieziektebestrijding in theorie en praktijk (2012).

 8.6.1 Tweedeling in het legionellabeleid in de Bijlmer
 In 2001 werd een besmetting in de fontein van meubelboulevard Villa arena breed 
uitgemeten in de media, terwijl een besmetting enkele maanden eerder, op een werkplek 
in de Bijlmer, nergens vermelding kreeg. Ook een melding aan huisartsen bleef uit. Ik 
zocht zelf de media op om hierover het een en ander kenbaar te maken:
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Arts: meer legionella in Bijlmer, Het Parool, 4 oktober 2001.

 Legionella
 Legionella-pneumonie (lP) of veteranenziekte kan dodelijk verlopen. Overlevenden 
kunnen er chronische klachten aan overhouden. deze bacterie werd in 1977 voor het eerst 
geïsoleerd. (Mcdade e.a., 1977: 1197-203) In 1982 eiste de Legionella-bacterie zes levens in 
het academisch Medisch Centrum (aMC) in amsterdam-Zuidoost en drie Nederlanders 
overleden aan de gevolgen van besmetting in een Spaans hotel.[7] Pas jaren later ontdekte 
men in Nederland het gevaar dat deze bacterie met zich meebracht. Op de West-Friese 
Flora in Bovenkarspel in 1999 raakten veel mensen besmet met de Legionella-bacterie; 
uiteindelijk stierven 32 mensen en meer dan honderd bezoekers werden ziek. een bubbel-
bad (whirlpool) op deze flora bleek de bron te zijn. Het gevaar dat de aanwezigheid van 
de Legionella-bacterie in drinkwater met zich meebrengt, werd door velen onderschat. Na 
15 juni 1987 was er voor lP in Nederland een meldingsplicht. (den Boer e.a., 2002: 315-20)
 Mevrouw a. van Bronswijk, hoogleraar Gezondheidstechniek van het Gebouw (TU 
eindhoven), stelde in 1999 dat er jaarlijks tussen de 700 en 1000 mensen overlijden aan de 
veteranenziekte. Volgens Van Bronswijk was vooral het risico van besmetting tijdens het 
douchen groter dan het ministerie van VWS aannam. Zij was van mening dat er veel te 
weinig aandacht was voor de gevaren van Legionella in de huiselijke omgeving. (luyten, 
1999) Van Bronswijk stelde dat vooral in gebouwen met een centrale warmwatervoor-
ziening – zoals flatgebouwen, sportaccommodaties, ziekenhuizen en verpleegtehuizen 
– mensen een grotere kans lopen op besmetting. Zij verklaarde zo ook een deel van de 
verdubbeling aan overlijdensgevallen bij longontsteking in de afgelopen tien jaar. 
 Begin 2000 merkte prof. dr. H.a. Verbrugh, voorzitter van de Nederlandse Vereniging 
van Medische Microbiologen (NVMM), op dat naar schatting de helft van alle Legionella-
besmettingen binnenshuis plaatsvindt.[8] de bacterie leeft en vermenigvuldigt zich in 
warm water uit warmwaterinstallaties als de temperatuur daarvan is ingesteld tussen 
20 en 55°C. Bij een temperatuur boven de 60°C worden de bacteriën gedood. Volgens het 
hoofd Infectieziekten van het aMC, prof. P. Speelman, werden in die tijd jaarlijks 16.000 
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mensen met een bacteriële longontsteking in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen, 
waarna in 800 gevallen een Legionella-besmetting werd vastgesteld.[9] 

 8.6.2 Casus: wooncomplex weer vrij van legionella
 Begin jaren negentig had ik al een eerste aanvaring met de hoofdstedelijke GGd betref-
fende legionella in de Bijlmer. Van 5 oktober 1992 tot 7 november 1992 was een 50-jarige 
patiënt, bewoner van het Bijlmerflatgebouw Koningshoef, in het AMC opgenomen met 
de diagnose atypische pneumonie. Hij werd behandeld met het antibioticum erytromy-
cine. Zijn toestand bleef onveranderd slecht. een week na opname werd bekend dat de 
patiënt een longontsteking had als gevolg van de Legionella-bacterie. Rifampicine werd 
aan de therapie toegevoegd. Hierdoor verbeterde de toestand van de patiënt. Het aMC 
deed daarop in de woning van de patiënt brononderzoek naar de bacterie. de tempera-
tuur van het hete water was slechts 51°C, een temperatuur waarbij Legionella pneumophila 
goed kan groeien. Zowel in het warme als in koude water kwam het serotype 1 voor. In 
naleving van de wettelijke regels maakte men melding bij de GGd. de potentieel dode-
lijke bacterie trof men ook aan in de warmwaterinstallaties van het ernaast gelegen flat-
gebouw Grunder.
 Op de dag dat de patiënt met ontslag ging uit het ziekenhuis (7 november 1992) was 
er overleg tussen het AMC, de GGD en de eigenaar van flatgebouw Koningshoef, Wo-
ningbouwvereniging Nieuw amsterdam. Tijdens het overleg meldde die laatste dat de 
temperatuur van het warme water was verhoogd naar 63°C. later bleek dit echter niet 
het geval te zijn. Ik merkte dat de GGd geen verdere actie ondernam om de andere bewo-
ners van het flatgebouw te informeren. Om die reden belde ik op 9 november 1992 naar 
de afdeling Infectieziekten van de GGd en kreeg mevrouw M. te spreken. Zij vertelde 
mij dat er overleg plaatsvond en dat de GGd bezig was met deze zaak. Binnen een week 
zouden de bewoners en huisartsen rond de wooncomplexen nadere informatie krijgen. 
een week later was dat echter nog steeds niet gebeurd. Op 16 november 1992 belde ik met 
het hoofd van de afdeling Infectieziekten van de GGd, mevrouw dr. l-K. Zij beloofde dat 
de informatieverstrekking vóór eind 1992 zou plaatsvinden.
 Naar mijn mening zou die periode te lang zijn, gelet op het risico van een potentiële 
Legionella-besmetting. Om die reden vroeg ik om een overleg met de eindverantwoorde-
lijke van de afdeling, Coutinho. de epidemioloog liet mij op een vriendelijke, maar drin-
gende toon weten dat ik als huisarts van de patiënt niet competent was om het Legionella-
bestrijdingsbeleid met de GGd te bespreken. Hierop liet ik Coutinho weten dat mij dan 
niets anders restte dan om – in het belang van de volksgezondheid – de pers in te lichten 
over de werkwijze van de GGd aangaande deze Legionella-besmetting. Ik gaf de GGd een 
week bedenktijd om de gangbare acties alsnog te ondernemen.
 Op 20 november 1992 bracht mevrouw dr. l-K. namens de GGd een aNP-persbe-
richt naar buiten. Het bericht was gericht aan alle amsterdamse beheerders van warm-
waterinstallaties en betrof het vóórkomen van de Legionella pneumophila-bacterie in deze 
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voorzieningen. de GGd informeerde de ongeveer 175 woningbouwverenigingen, be-
jaardenhuizen, hotels, flatbeheerders en verzorgings- en verpleeghuizen in de hoofdstad. 
de GGd beweerde in het aNP-bericht dat GGd-medewerkers de bacterie op het spoor 
waren gekomen nadat een bewoner met de veteranenziekte in een ziekenhuis terecht- 
kwam. Bewoners van het betreffende flatgebouw en de huisartsen in het stadsdeel 
werden echter niet geïnformeerd, waardoor de gezondheid van honderden mensen in 
de flat Koningshoef nog steeds gevaar liep. Pas twee weken na dit bericht in de media 
ontvingen de huisartsen van het stadsdeel van de betreffende patiënt een schrijven van 
de GGd met correcte informatie en adviezen over de Legionella-besmetting. (Coutinho,  
1992) 

 Heropname
 Begin februari 1993 werd dezelfde patiënt met spoed opnieuw opgenomen in het 
aMC, in verband met een tweede longontsteking veroorzaakt door de Legionella-bacterie 
serotype 1. In februari 1993 nam het aMC wederom monsters uit de waterleiding van 
Koningshoef. de temperatuur van het hete water bleek slechts 59,5°C, een temperatuur 
waarbij Legionella pneumophila nog steeds kan groeien. Na kweek van het warme water 
was de bacterie aantoonbaar. de Legionella-stammen die men isoleerde uit het water uit 
de flat en uit het sputum van de patiënt waren van hetzelfde serotype 1, zowel in oktober 
1992 als tijdens de tweede opname van de patiënt. Bij dNa-onderzoek bleek het om de-
zelfde stammen te gaan.
 Na de eerste infectie van de patiënt voerde het aMC overleg met de GGd en de Wo-
ningbouwvereniging Nieuw amsterdam. Op dat moment wisten Nieuw amsterdam en 
de GGd dat het leidingwater niet hoger dan 59,5°C te verwarmen was door achterstallig 
onderhoud aan de te oude leidingen die bij temperatuur- en dus drukverhoging zouden 
kunnen barsten. In de warmwaterleidingen waren als gevolg van de te lage temperatuur 
wederom grote concentraties Legionella-bacteriën ontstaan. deze bacteriën waren verant-
woordelijk voor een tweede longontsteking bij de patiënt.
 Na de tweede behandeling ging de patiënt naar huis terwijl de Legionella-bacterie nog 
steeds aanwezig was in het douche- en kraanwater in zijn huis. Hij kreeg van het aMC 
het advies thuis niet te douchen, de kraan goed te laten doorlopen bij het aftappen van 
water en bij koorts of kortademigheid direct naar de huisarts te gaan. Verdere actie ont-
brak. de andere bewoners en hun huisartsen kregen geen informatie over deze tweede 
besmetting of de aanwezigheid van de Legionella-bacterie in de waterleiding.
 de GGd bracht de gezondheid van deze mensen in groot gevaar door hen er niet 
van op de hoogte te stellen dat het onmogelijk was de temperatuur van het leidingwater 
te verhogen tot veilige waarden. daarnaast verzuimde de GGd om de bewoners pre-
ventieve adviezen te geven die ze effectief hadden kunnen toepassen in de dagelijkse 
huishouding. Het aMC gaf deze preventieve adviezen wel aan de patiënt die tweemaal 
geïnfecteerd raakte.
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de GGd had de woningbouwcorporatie Nieuw amsterdam ervan moeten overtuigen om 
alle leidingen te vernieuwen of de bewoners naar veiliger woningen te laten verhuizen.

 2000-2002 Preventiebeleid: het rijk versus de GGD Amsterdam
 de GGd in amsterdam stelde zich niet alleen tegen mij als huisarts teweer. Zelfs het 
beleid van de landelijke overheid werkte men tegen. Minister Pronk (VROM) stelde van 
15 oktober 2000 tot 15 oktober 2002 de ‘Tijdelijke regeling legionella-preventie in leiding-
water’ in.[10] Pronk had de Inspectie Milieuhygiëne opdracht gegeven vanaf 15 oktober 
2001 actief te controleren, nadat onderzoek van VROM had uitgewezen dat in september 
2001 driekwart van de eigenaren van collectieve waterleidinginstallaties het leidingsys-
teem nog niet had laten controleren op Legionella-risico’s.[11] In 2002 besloot het kabinet 
de regeling om te zetten in een wet, maar de afhandeling van de algemene Maatregel van 
Bestuur (aMvB) die de tijdelijke regeling moest vervangen, liep vertraging op.[12]
 GGd amsterdam vond de ‘Tijdelijke regeling legionella-preventie in leidingwater’ 
te duur, niet effectief en niet realistisch. In 2001 leverde onder anderen de directeur van 
GGd amsterdam kritiek op de maatregelen van de ministeries Milieubeheer en Volksge-
zondheid. (Halberstadt, 2001) In 2003 vond de VROM-inspectie het een verkeerd signaal 
van de GGd amsterdam om op te roepen tot een complete boycot van risicoanalyses en 
beheersplannen.[13]

 8.6.3 2002 Eigen steekproef 
 In 2002 woonde ik een vergadering bij van het dagelijks bestuur (dB) van stadsdeel 
Zuidoost namens de lokale politieke partij Solidariteit Zuidoost. Woningbouwvereni-
ging Patrimonium had in die tijd een samenwerkingsverband met Nieuw amsterdam en 
was de verantwoordelijke corporatie voor de meeste huurwoningen in de Bijlmer (hierna 
Rochdale). Van de vergadering werd een verslag gemaakt, waarin ook een stuk staat over 
de taakverdeling tussen Patrimonium en Nieuw amsterdam bij onderhoudsvraagstuk-
ken.[14]
 Voorafgaand aan de vergadering hield Patrimonium een informatieve bijeenkomst 
voor het dB en de raadsleden van stadsdeel amsterdam-Zuidoost.[15] de informa-
tie werd verstrekt door de manager Stedelijke Vernieuwing, de beheermanager district  
Bijlmermeer en de directeur Woonzaken. Zij berichtten over de relatie Nieuw amster-
dam en Patrimonium en over de relatie tussen Patrimonium en het onderhoudsbedrijf. 
Als gevolg van de jarenlange slechte financiële positie van Nieuw Amsterdam was er in 
de Bijlmerhoogbouw steeds sprake van achterstallig onderhoud, hetgeen gezondheidsri-
sico’s voor de bewoners kon opleveren. In 2000 had de woningbouwvereniging van het 
ministerie van VROM een jaar de tijd gekregen om maatregelen te nemen. deze periode 
werd daarna met nog een jaar verlengd. (dohmen, 2000)
 Na de uiteenzetting van Woningbouwvereniging Patrimonium vroeg ik inzage in 
het rapport met een analyse over de mogelijke gezondheidsrisico’s van de collectieve 
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waterleidinginstallaties (waterhuishouding) van de Bijlmerwoningen.[16] de directeur 
Woonzaken deelde mij mee dat er op basis van de recentste wetgeving op dat moment 
een volledige inventarisatie plaatsvond en hij zei niet te weten of de rapportages al be-
schikbaar waren. Hij was echter bereid de rapportages beschikbaar te stellen zodra ze 
verschenen.
 Na anderhalf jaar had Patrimonium – Nieuw amsterdam nog steeds geen rapportage 
over de Legionella-status van de flats voorhanden. Daarom besloot ik, op eigen kosten, 
als voorzitter van de lokale politieke partij Solidariteit Zuidoost, een steekproef te lat-
en doen op de lP-bacterie in het warmwatersysteem van de doucheruimte in acht wo- 
ningen in hoogbouwflats. Een verzoek van Solidariteit Zuidoost aan de afdelingen bac-
teriologie van de VU en het aMC voor actieve opsporing van de Legionella-bacterie in 
amsterdam-Zuidoost stuitte op een afwijzing. de verantwoordelijke arts-microbiologe 
van de afdeling Bacteriologie van het academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit te 
amsterdam zag geen mogelijkheid materiaal te onderzoeken op de Legionella-bacterie. 
Het aMC bleek geen onderzoek op particulier initiatief te verrichten. Na overleg met een 
bacterioloog in het laatstgenoemde ziekenhuis, legde Solidariteit Zuidoost contact met 
KIWa (Kwaliteits Instituut Water analyse) N.V. Water Research te Nieuwegein.
 Op 14 februari 2002 startte KIWa, onder leiding van het hoofd laboratorium voor 
Microbiologie, met de uitvoering van het onderzoek. (Veenendaal, 2003) Men verzamelde 
in acht hoogbouwflats watermonsters. De dodelijke vorm van de Legionella-bacterie werd 
aangetroffen in een infectieuze concentratie (lP serogroep 1) in de warmwaterleiding van 
de doucheruimte van een bewoond appartement in het flatgebouw Grunder. Een ‘infec-
tieuze concentratie’ wil zeggen 50 bacteriën in een liter leidingwater, wanneer een test 
boven die 50 uitkwam, zoals in Grunder, moest het ministerie van VROM gealarmeerd 
worden.[17] In twee andere flatgebouwen kon men de bacteriën ook aantonen, maar hier 
was de concentratie minder dan 50 KVe/liter. Gezien de niet adequaat bestreden besmet-
ting van 1992 was de bacterie dus mogelijk al tien jaar permanent in het waterleidingsys-
teem van Grunder aanwezig.
 Op 25 februari 2002 verzocht KIWa mij om de GGd te informeren. de GGd zou mij 
verder helpen in verband met het risico op infecties in het flatgebouw Grunder. Nog  
dezelfde middag had ik telefonisch overleg met de GGd, afdeling Hygiëne en Preventie. 
Ik verzocht de GGd om actie te ondernemen richting bewoners en woningbouwvereni-
ging, zoals de wet voorschrijft. de GGd weigerde, omdat het infectierisico volgens de 
zienswijze van de dienst klein was. Dit ondanks het feit dat er in de hoogbouwflat veel 
mensen woonden met een lage weerstand, veel jonge kinderen en een groot aantal ou-
deren, die allemaal zeer vatbaar waren voor een besmetting met de Legionella-bacterie.
[18]
 Gezien de gezondheidsrisico’s voor de Bijlmerbewoners nam ik met deze reactie geen 
genoegen en verzocht ik het dagelijks bestuur (dB) van stadsdeel amsterdam-Zuidoost 
actie te ondernemen. daarnaast vroeg ik het dB om op korte termijn beleidslijnen ken-
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baar te maken, gericht aan de woningbouwcorporatie, de GGd, de raad, de bewoners en 
Solidariteit Zuidoost. Gezien het spoedeisende karakter van het probleem trachtte ik als 
raadslid van Solidariteit Zuidoost tijdens het fractievoorzittersoverleg van 26 februari 
2002 het probleem op de agenda te krijgen van de raadsvergadering van het dB en de 
stadsdeelraad later op de avond. Ook diende ik een initiatiefvoorstel in. Het voorstel 
werd, ondanks de ernst en de consequenties van het probleem, om onduidelijke redenen 
niet door de raadsleden overgenomen. Het dB was wel bereid antwoorden te geven op 
de vragen in het voorstel.[19]
 de voorzitter, waarnemend voorzitter, en de secretaris van het dB, zagen de ernst 
van de situatie in en namen de juiste maatregelen in het belang van de bewoners van de 
Bijlmer. Het dB nam contact op met Woningstichting Patrimonium en de GGd en presen-
teerde de uitkomsten van het door mij verrichte onderzoek en verzocht deze instellingen 
om maatregelen te nemen. (Schouten, 2002) de GGd bevestigde aan het dB dat de dienst 
al op de hoogte was van mijn brief in mijn functie van fractievoorzitter van Solidariteit 
Zuidoost.
 Het was opmerkelijk dat de GGd na het contact met het dB wel bereid was tot actie 
over te gaan. de dienst voerde overleg met Patrimonium en liet de woningbouwvereni-
ging alsnog een nader onderzoek verrichten. Patrimonium overlegde vervolgens met het 
ministerie van VROM en het Waterleidingbedrijf amsterdam over de te nemen maatrege-
len. de rapportages van de waterkwaliteit, die in een eerder stadium door Solidariteit 
Zuidoost tevergeefs waren opgevraagd, bleken niet voorhanden te zijn. Patrimonium  
accepteerde de resultaten van de wateranalyse door KIWa. (Schouten, 2002) 
 Men nam een aantal maatregelen. In het wooncomplex Grunder werd de installatie 
dusdanig afgesteld dat de temperatuur van het tapwater uit de installatie in het ketelhuis 
boven de 65°C kwam te liggen. de temperatuur van het retourtapwater bij de instal-
latie bedroeg 60°C. de tapwater-strangregelkranen werden gecontroleerd en waar nodig 
opnieuw ingeregeld. de leegstaande woningen in Grunder sloot men volledig af van het 
warmtapwatersysteem. Hernieuwde metingen in de tweede week van maart 2003 wezen 
uit dat de Legionella-bacterie nog steeds in geringe hoeveelheden aanwezig was. een her-
haling van alle bestrijdingshandelingen volgde, waarna het probleem was opgelost. In 
september 2003 ontvingen de bewoners van de Bijlmerflats van Patrimonium een folder 
met tekst waarin ze werden geïnformeerd over de gevaren van Legionella in hun wonin-
gen.

 2005 Seniorenflat Koornhorst
 Niet ver van de Bijlmerflat Grunder bevindt zich Koornhorst, een complex met 366 
seniorenwoningen. de beheerder van het complex vroeg in 2005 de medewerking van de 
GGd amsterdam om de geconstateerde Legionella in het gebouw adequaat aan te pak-
ken. de GGd weigerde hem te helpen omdat deze gemeentelijke dienst op dit terrein niet 
verantwoordelijk was voor de woningen.
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 In december 2005 maakte Woningstichting Rochdale bekend dat Legionella-bacteriën 
waren aangetroffen in twee woningen in Koornhorst. In het wooncomplex wonen on-
geveer 400 ouderen. de bacterie, die een dodelijke vorm van longontsteking kan veroor-
zaken bij ouderen met een verlaagde weerstand, was in de tweede helft van 2005 in 
de seniorenwoningen aangetroffen bij twee afzonderlijke controles. de eerste ontdek-
king deed men na een steekproef in tien woningen en de tweede ontdekking een paar 
maanden later, na een steekproef in acht woningen. Naar schatting zou 10% van de wo-
ningen besmet kunnen zijn met de bacteriën van een serotype dat voor veel mensen een 
groot gevaar vormt voor de gezondheid. dit ziekmakende type Legionella-bacterie was in 
het verleden ook al aangetroffen in een te hoge concentratie in het waterleidingennet.
 er zijn sterke aanwijzingen dat de GGd de regelingen van de Infectieziektenwet in 
2005 heeft genegeerd. de GGd hield zich afzijdig in Zuidoost, omdat het hier huurders 
betrof van woningen van een woningbouwvereniging. de GGd stelde dat de stichting 
dan zelf verantwoordelijk zou zijn voor het aanpakken van deze infectie. adviseren was 
het enige wat de GGd wilde doen voor de woningstichting. de woningstichting moest 
de bewoners informeren dat zij zich voorlopig niet konden douchen. een leidinggevende 
van de woningstichting had een behulpzamer opstelling verwacht van de GGd, vooral 
wegens het ontbreken van ervaring met Legionella-infecties.
 Medewerkers van de woningstichting zonder deskundigheid op dit terrein moesten 
zelf huisartsen en bewoners gaan waarschuwen en tevens de moeilijke vragen beant-
woorden van verontruste, veelal hoogbejaarde bewoners. de woningstichting koos er-
voor om samen met het waterleidingbedrijf de bewoners met een brief te informeren over 
de aangetroffen bacterie in de twee woningen. Veel bewoners, hun familie en bezoekers 
hadden vervolgvragen die de woningstichting niet goed kon beantwoorden. de GGd 
had dit ongetwijfeld wel gekund. de bewoners en de woningstichting hadden meer hulp 
verwacht van de vertrouwenwekkende deskundigen uit de officiële openbare gezond-
heidszorg.

 2006 Legionella-uitbraak in Amsterdam
 In 2006 raakte een grote groep patiënten besmet met Legionella in amsterdam. de 
GGd ging samen met het RIVM (CIb) op zoek naar de bron. (Van den Hoek e.a., 2006: 
1808-10) Men dacht onder andere aan koeltorens, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Rotterdam had de GGd amsterdam geen lijst van koeltorens met een verhoogd risico. 
Na de uitbraak van Legionella in 1999 in Bovenkarspel hanteerden veel gemeenten, anders 
dan amsterdam, beter de adviezen en richtlijnen van de overheid betreffende het voorkó-
men van een legionellose (acute infectie van de luchtwegen). de omgeving rond natte 
koeltorens diende op grond van de Wet milieubeheer (Wm) beschermd te worden door 
maatregelen die voortkomen uit vergunningvoorschriften en algemene regels, waarbij 
het bevoegd gezag Wm (veelal de gemeente) toezichthouder is.[20] Het was dus nood-
zaak alle koeltorens te inventariseren. de amsterdamse GGd had echter nog geen richt-
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lijn ontwikkeld die zij zou kunnen hanteren bij de inventarisatie en registratie van natte 
koeltorens. Men moest daarom met Google earth de betreffende koeltoren lokaliseren, 
waarna men deze sloot. Op deze manier kwam een einde aan de uitbraak die in enkele 
dagen tijd leidde tot twee doden en dertig patiënten met de veteranenziekte. (Van den 
Hoek e.a., 2006: 1808-10; Ruepert, 2006) de GGd amsterdam gaf enkele maanden later 
de volgende uitleg:
 

‘In een koeltoren wordt ten behoeve van temperatuurbeheersing warm koelwater dat uit een 
buizensysteem komt, teruggekoeld en opnieuw gebruikt. Door het opgewarmde koelwater door 
middel van buitenlucht te koelen wordt warmte afgevoerd met de luchtstroom en zal een deel 
van het water vernevelen. Het afgekoelde water wordt opgevangen in een bak en kan opnieuw 
worden gebruikt voor koeling. De kans op groei van Legionellabacteriën en de verspreiding 
daarvan via aerosolen is groot, vooral bij een watertemperatuur tussen de 20 en 50°C. De 
eigenaar van de koeltoren moet dan ook maatregelen nemen ter voorkoming daarvan, zoals 
desinfecteren van het koelwater en het nemen van controlekweken. Deze maatregelen moeten 
worden opgenomen in een Legionella-beheersplan. De arbeidsinspectie dient hierop toezicht te 
houden.’ (Van den Hoek e.a., 2006: 1808-10) 

 Uit dit bericht maakte ik op dat de GGd op de hoogte was van de gevaren van een 
koeltoren voor de gezondheid van omwonenden en passanten. Men had de locaties van 
deze installaties echter vooraf moeten registreren en niet achteraf met Google earth. 
daarnaast had deze gemeentelijke instelling zich met een zekere regelmaat moeten laten 
informeren over de resultaten van het toezicht door de arbeidsinspectie. de koeltoren bij 
het Centraal Station had men dan al in een vroeg stadium, vóór de uitbraak van Legionella, 
kunnen onderwerpen aan een behandeling.

 2018 Legionella duikt nog steeds op
 jaren later lijkt het beleid van de GGd rond het toezicht in bewonerscentra met ver-
hoogd risico in de achterstandswijk de Bijlmer nog niet ten goede veranderd. de verant-
woordelijkheid ligt intussen klaarblijkelijk bij de woningbouwvereniging, die ook niet 
snel in beweging komt voor deze mensen. Bericht van de amsterdamse tv-zender aT5 
d.d. 5 maart 2018:

‘Een aantal ouderen [jacqueline Cats, agnes Kairana e.a., NM] van een woon-complex 
[‘Vogeltjeswei’, NM] aan de Bijlmerdreef in Zuidoost is al geruime tijd ziek. Vorige week 
is de Legionellabacterie aangetroffen, die de veteranenziekte kan veroorzaken. De bewoners 
maken zich zorgen en zijn boos op eigenaar Rochdale.[..] “Ik ben hartpatiënt en nu krijg ik dit 
erbij. Beter brengen ze een doodskist voor ons hier, zo voel ik me”, zo zegt de terneergeslagen 
bewoonster Ini Kock.’[21]
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 de ouderen werden een week eerder via een brief van de Rochdale op de hoogte 
gebracht van de aangetroffen bacterie. Maar de brief was lang niet bij alle bewoners  
terechtgekomen.
 Wel verving de woningstichting in die week direct alle douchekoppen. Met andere 
maatregelen was Rochdale echter trager. Pas drie weken na het aT5-bericht ging het des-
infecteren van de waterleiding van start.

 Toiletcabine op de parkeerplaats
 die werkzaamheden hadden behoorlijke gevolgen voor de bewoners. Op 29 maart 
konden ze bijvoorbeeld de hele dag geen gebruik maken van de sanitaire voorzienin- 
gen:

‘“Ze hebben ons beloofd om een blauw huisje op de parkeerplaats te zetten, daar kunnen 
we gaan poepen”, vertelt mevrouw Kock. Zij vindt dat, zeker voor ouderen, “schandalig en 
vernederend”.’[22]

 een aantal bewoners gaf bovendien aan niet zo ver te kunnen lopen. daarnaast heer-
ste er nog veel onduidelijkheid onder de ouderen

‘“Ze moeten straks hier allemaal uit gaan leggen wat er gebeurt”, vindt bewoonsters  
Jacqueline Cats. Maar het nummer dat vermeld is in de brief, blijkt tot nog toe geen gehoor te 
geven. Rochdale was ook voor AT5 niet bereikbaar voor commentaar.’[23]

 Pvda-Kamerlid Henk Nijboer stelde op 8 maart 2018 Kamervragen over deze legio-
nellabesmetting aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Hij 
wilde met name graag weten waarom het zo lang duurde voordat een concrete aanpak 
volgde. Op die vraag ging de minister nauwelijks in toen zij reageerde, precies op de dag 
waarop de leidingen door de woningbouwvereniging Rochdale gedesinfecteerd waren. 
Volgens Ollongren was er al snel na de besmetting geen gevaar meer door plaatsing van 
speciale douchekoppen en viel het met de gevreesde overlast bij de ontsmetting ook wel 
mee.[24]

 8.7 GGD gaf geen tbc-medicatie aan besmettelijke Bijlmer-tbc-patiënten
 Het door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uitgegeven Infectieziek-
ten Bulletin meldde dat in 2019 de incidentie van tuberculose in Nederland 4,4 patiën- 
ten per 100.000 mensen was. (Van den Boogaard, 2020) echter, dit cijfer is in amsterdam  
hoger.
 In 2018 waren er in amsterdam, Rotterdam en den Haag 806 tbc-patiënten. In deze 
drie grote steden was in 2018 de incidentie 10 per 100.000 inwoners. (Slump e.a., 2019: 11-
4) de verklaring voor de hogere tbc-incidentie in amsterdam ligt in het disfunctioneren 
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van de GGd vanaf de jaren negentig in het stadsdeel Zuidoost (Bijlmer). In deze para-
graaf volgt een uiteenzetting van deze kwestie in hoofdlijnen.

 In 2012 publiceerde ik het boek Falend beleid over het hoofdstedelijk bestrijdingsbeleid 
bij tuberculose. Maar al in 1994 luidde ik de noodklok over dit onderwerp via Het Parool. 
Nimmer is enige betrokken arts door de Inspectie voor de Gezondheidszorg te Haarlem 
ter verantwoording geroepen.

 
Door het inferieure beleid van de GGD-Amsterdam raakten veel Bijlmerbewoners besmet met tbc. 

Ik luidde de alarmbellen via de media. Het Parool, 19-11-1994

 de bestrijding van infectieziekten is een belangrijke taak van de GGd en hierbij neemt 
tuberculosebestrijding een bijzondere plaats in. als huisarts in amsterdam had ik regel-
matig te maken met het functioneren van deze gemeentedienst op dit gebied. Het beleid 
van de dienst in de jaren negentig was bij de tuberculose- en Legionella-bestrijding niet 
volgens de wettelijke regels en afspraken van de beroepsgroep longartsen. Hierdoor heeft 
de GGd de volksgezondheid c.q. de openbare gezondheidszorg in amsterdam schade 
toegebracht en het vertrouwen van burgers in de gezondheidszorg ernstig ondermijnd. 
dit beeld staat in schril contrast met hoe de GGd zich presenteerde aan de buitenwereld.
In deze paragraaf beschrijf ik vier patiënten, drie volwassenen en een kind, allen zonder 
vast adres, die ik verwees naar de afdeling Tuberculosebestrijding van de amsterdamse 
GGd (TB-GGd).
 Ik had een sterk vermoeden dat deze asielzoekers, afkomstig uit landen waar tbc  
endemisch is, besmet waren met een zeer besmettelijke open tuberculose (long-tbc). long-
tbc wordt onder andere via de uitademing (die vochtdruppeltjes bevat met tuberkelba-
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cillen) op anderen overgedragen. deze patiënten werden door de GGd niet volgens de  
richtlijnen behandeld. Men stelde incorrecte diagnoses op basis van incomplete onder-
zoeken, waardoor ze geen behandeling kregen met medicijnen tegen tbc. daarbij werd 
de gouden regel genegeerd, geldend voor artsen bij de bestrijding van infectieziekten, die 
mij tijdens mijn studie geneeskunde steeds weer is voorgehouden: 
 een patiënt uit een bepaalde streek waar tuberculose hardnekkig heerst (endemie) 
met koorts en verschijnselen van de luchtwegen zoals hoesten, opgeven van slijm (spu-
tum) al of niet met bijmenging van bloed, waarbij röntgenologisch een infiltraat wordt 
vastgesteld en de patiënt niet reageert op een antibioticumkuur met penicilline, heeft tu-
berculose totdat het tegendeel wordt aangetoond. als artsen toch besluiten zo iemand als een 
niet-tuberculosepatiënt (banale infectie) met een tweede gewone antibioticumkuur te be-
handelen, moet men dit tijdens een ziekenhuisopname doen om het resultaat te kunnen 
beoordelen en hiernaar te kunnen handelen.
 daarnaast heeft de GGd ook verzuimd de door artsen afgesproken maatregelen te 
nemen toen later bleek dat er wél sprake was van open tbc en de patiënt niet meer was te 
achterhalen. artsen van de GGd hebben nagelaten adequaat bron- en contactonderzoek 
rond de patiënt te verrichten (overigens heeft ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ) verzuimd de melding te onderzoeken en maatregelen te nemen). In de periode dat 
de in deze paragraaf beschreven tbc-zaken zich voordeden, was dokter Coutinho verant-
woordelijk voor het beleid van de GGd in amsterdam. 

 Tbc en Nederland
 Tbc is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door de tbc-bacterie (Mycobacterium tuber-
culosis) of door de runder-tbc-bacterie (Mycobacterium bovis). Besmetting vindt plaats door 
druppelinfectie via de lucht (hoesten) van de ene mens op de andere. Open tuberculose 
is een van de besmettelijkste vormen van tbc. extrapulmonale tbc (tuberculose die zich 
elders in het lichaam openbaart) is vrijwel nooit besmettelijk. Circa 80% van actieve tbc 
openbaart zich binnen twee jaar na infectie. (Sutherland, 1968) 
 de tuberculosebacteriën veroorzaken kleine ontstekingshaarden in de longen, te be-
ginnen in de bovenkwabben. deze genezen, waarbij zich littekens vormen; in een later 
stadium vindt kalkafzetting plaats in de longhaardjes en de lymfeklieren. deze calcium-
rijke delen zijn op een röntgenfoto van de longen te zien als oplichtende plekken. de 
primaire longhaarden (granulomen) kunnen gaan verweken, verkazen en afsterven. er 
ontstaat een holte in de longen (cavernevorming). Men spreekt dan van een caverneuze 
of open tuberculose. deze holtes bevatten veel bacteriën. de kans op besmetting via de 
lucht is dan zeer groot. een kwart van de patiënten met een caverneuze longtuberculose 
hoest namelijk al vier tot zes maanden voordat men de diagnose stelt. (Van Geuns, 1982: 
482-5) 
 Gemiddeld besmet een niet-behandelde patiënt per jaar 12 tot 15 mensen. Opgehoe-
ste en verstoven sputumdruppels van een drager kunnen na inademing de longblaasjes 
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van een ander bereiken. Hierbij zijn slechts één tot drie mycobacteriën voldoende om in-
fectie en ziekte te veroorzaken. (Van altena e.a., 2002: 46-53) Van 100 personen die besmet 
raken, krijgen circa 10 tot 15 de ziekte, de meesten in de eerste twee jaar. Vóór het tijdperk 
van de antibiotica tegen tbc werd een derde van deze zieke mensen spontaan weer beter, 
een derde bleef chronisch ziek (met remissies) en circa een derde kwam te overlijden. 
(Van altena e.a., 2002: 46-53) In de jaren voor 2002 overleden meer dan 100 tbc-patiënten 
in Nederland (30 aan alleen deze ziekte en 70 aan deze ziekte en een nevenaandoening). 
(Verhave e.a., 2002: 1161-5) 
 In de medische literatuur is er een uitgebreide beschrijving van symptomen, diag-
nostiek, behandeling, bron- en contractonderzoek en DNA-’fingerprinting’. Daarin is te 
lezen hoe grillig de symptomen kunnen zijn en hoe belangrijk zorgvuldigheid bij de soms 
zeer gecompliceerde diagnostiek is. In sommige gevallen geven de verschillende testen 
geen uitsluitsel over de diagnose, terwijl achteraf blijkt dat de patiënt wel tuberculose 
heeft.
 Tuberculose maakt wereldwijd dagelijks veel slachtoffers en vormde in de jaren  
negentig een gevaar voor de volksgezondheid in Nederland. Het KNCV (Koninklijke 
Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose) Tuberculosefonds zette 
zich om die reden in voor het terugdringen van tuberculose en was mondiaal de voor-
trekker van daadkrachtige en effectieve implementatie van tbc-bestrijdingsprogramma’s. 
een hiervan was de Wereld Stop Tuberculose dag.[25] Midden jaren negentig werd bij 5 
op de 100.000 Nederlanders tbc aangetroffen. Het aantal tbc-patiënten in ons land steeg in 
deze periode jaarlijks met 15 procent door de groei van het aantal asielzoekers en illega-
len. Onder hen lag het aantal besmettingen dan ook aanzienlijk hoger: 450 op de 100.000.
[26] de in deze paragraaf beschreven patiënten komen allen uit deze groep.

 Incorrecte diagnoses bij vier patiënten
 Patiënt A 
 deze 30-jarige man uit Pakistan woonde samen met twaalf volwassen mannen in een 
woning (onderhuur) in de flat Klieverink. Midden 1994, na ruim een maand zeer frequent 
en heftig hoesten, bezocht hij mij op het open spreekuur. de laatste dagen had hij hoge 
koorts en transpireerde vooral in de avonduren. Hij zat lange tijd tussen ruim tien andere 
patiënten in de wachtkamer. Het was voorjaar.
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Verwijzingsbrief voor tbc-onderzoek bij patiënt A.

 Verdere anamnese en het lichamelijk onderzoek leverden geen bijzonderheden of 
afwijkingen op. Gezien de informatie van de patiënt en zijn achtergrond dacht ik eerder 
aan een bacteriële infectie dan aan een virale luchtweginfectie. Ik besloot hem te behan-
delen met capsules amoxicilline, een antibioticum met een breed werkingsspectrum, uit 
de penicillinegroep. Na zeven dagen kwam patiënt terug voor een controleafspraak. Hij 
hoestte meer en had nog steeds koorts. Hij zag er zieker uit dan een week eerder. Het be-
luisteren van zijn longen gaf geen uitsluitsel. Op basis hiervan en uit ervaring met andere 
patiënten met vergelijkbare klachten besloot ik hem te laten onderzoeken op tuberculose. 
Ik verwees de patiënt naar de TB-GGd (zie verwijzingsbrief in voorgaande).
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 De GGD constateerde na röntgenonderzoek een fors infiltraat in de linker boven-
kwab (typische lokalisatie bij tbc). In het sputum vond men geen zuurvaste staven, de 
kleuring volgens Ziehl-Neelsen (ZN-kleuring) was namelijk negatief. een mantouxtest 
(positief bij dragerschap van tbc) werd niet verricht. een kweek op tbc werd ingezet, de 
uitslag hiervan is vaak pas na enkele weken tot twee maanden bekend. de tbc-arts van de 
GGd behandelde de sputum hoestende patiënt alsof er sprake was van een banale long-
ontsteking en schreef de patiënt een ander antimicrobieel middel voor, een tiendaagse 
kuur ofloxacine. Mij werd verzocht het röntgenonderzoek over twee weken te laten her-
halen. Patiënt kwam niet meer terug voor de controleafspraak. Op het opgegeven adres 
in de Bijlmer woonden mensen die hem niet kenden. Twee maanden later bleek de spu-
tumkweek positief te zijn voor tbc (zie volgende afbeelding), maar ik kon de patiënt niet 
meer achterhalen. een bron- en contactonderzoek rond de patiënt is nimmer uitgevoerd.
 Patiënt a is niet adequaat behandeld. een negatieve ZN-kleuring bij deze patiënt sluit 
tbc niet uit. Patiënt behoort tot een risicogroep voor tbc. Hij is een vluchteling afkomstig 
uit een voor tbc endemisch gebied, vertoont op de longfoto een infiltraat in de boven-
kwab (voor tbc typische lokalisatie) en hij reageert niet op een penicillinekuur (gevoe-
lig voor pneumokokken). de TB-GGd had deze patiënt volgens de gangbare medische 
regels in het ziekenhuis moeten laten opnemen (isolatie) en men had het effect op de kuur 
met ofloxacine moeten afwachten.
  

Positieve uitslag op de tweede sputumkweek van patiënt A.
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  Patiënt B
 een 24-jarige Boliviaanse vrouw die sinds een jaar in amsterdam-Zuidoost woonde, 
bezocht mij in het voorjaar van 1991 wegens klachten aan de luchtwegen. Zij woonde met 
vijf andere familieleden en vrienden in dezelfde flat (Klieverink) waar mijn praktijk was. 
als lid van een grote groep straatmuzikanten uit verschillende Zuid-amerikaanse landen 
kwam ze in contact met honderden mensen. dagelijks was patiënte actief met optredens 
in de horeca en op pleinen in allerlei steden. Op deze wijze voorzag zij in haar inkomen.
 Patiënte hoestte hardnekkig en werd door haar collega’s naar mij gestuurd. enkele 
vrienden uit ecuador waren in het verleden behandeld wegens longtuberculose. In april 
1991 bezocht patiënte mij omdat ze sinds een week of zes hoestte, waarbij ze pussig spu-
tum ophoestte. ’s avonds had ze last van koorts en zweten. Haar eetlust en het lichaamsge-
wicht waren afgenomen. Na lichamelijk onderzoek vond ik afwijkingen in het onderste 
rechter longveld. Ik kwam tot de voorlopige conclusie dat er sprake zou kunnen zijn 
van een banale longontsteking. Ik startte een proefbehandeling met het breedspectrum- 
antibioticum amoxicilline.
 een paar dagen later kwam zij terug ter beoordeling van het effect van de kuur. de 
klachten waren erger geworden en ze hoestte grote klonters bloed (hemoptoë) op. de 
bij lichamelijk onderzoek gevonden afwijkingen waren onveranderd. Op basis van deze 
klachten dacht ik aan open longtuberculose en verwees ik patiënte direct door naar de 
hoofdstedelijke TB-GGd. 
 
 

De GGD-arts concludeerde dat er sprake was van een banale longontsteking bij patiënte B en 

adviseerde erytromycine.
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  de tbc-arts van de GGd liet röntgenfoto’s maken van de longen. er werd een groot 
infiltraat in de rechter long (onder en achter) gezien. De mantouxtest werd niet ingezet 
en een ZN-kleuring op zuurvaste staven werd niet direct gedaan. de GGd-arts conclu-
deerde dat er sprake was van een banale longontsteking. Ik kreeg het advies om patiënte 
B een ander antibioticum, namelijk erytromycine, voor te schrijven. drie weken daarna 
moest ze voor controle naar de GGd. Hoestend en strompelend kwam ze naar mij toe om 
het recept op te halen. Ik deelde B mee om mij of de GGd eerder dan die afgesproken drie 
weken te bezoeken als de klachten erger zouden worden en/of indien het ophoesten van 
bloed bleef voorkomen. Vijf dagen later bezocht ze wederom de TB-GGd. Na het verslag 
van dat bezoek (zie hierna) kreeg ik geen informatie van de GGd over het verloop en de 
beëindiging van de behandeling. de behandelaars dachten dat patiënte terug zou gaan 
naar Bolivia. dat deed ze niet, want ze trad in het huwelijk met iemand met de Ned-
erlandse nationaliteit. Pas in 1996 en alleen op mijn uitdrukkelijk verzoek kreeg ik een 
eindrapportage van de behandeling.

 

Bezoekverslag van patiënte B.
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 Het bleek dat er tbc-bacteriën aangetoond waren in het sputum via de ZN-kleuring. 
de diagnose luidde nu: open longtuberculose. 

  
Een controlefoto in 1993 bij patiënte B toonde fibrotische afwijkingen.

 Zoals was te verwachten, waren op de controlefoto fibrotische (toename van bindweef-
sel) afwijkingen te zien. deze restafwijkingen kwamen ook voor op de longfoto van het 
11-jarige kind, patiënt C. 
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 Patiënt C 
 De elfjarige patiënt C woonde met zijn ouders in dezelfde Bijlmerflat waar mijn huis-
artsenpraktijk was gevestigd. Het Pakistaanse gezin was afkomstig uit een endemisch 
gebied voor tuberculose. deze vluchtelingen waren sinds enige tijd verwikkeld in een 
hogerberoepszaak rond hun asielprocedure. Na een bezoek aan de TB-GGd en het 
vernemen van een foutieve diagnose was het gezin plotseling ‘verdwenen’ uit hun wo-
ning.
 de jongen had op school, in de moskee en op speelplaatsen in de buurt veel contact 
met kinderen. daarnaast vergezelde hij zijn ouders naar de markten in de regio. Samen 
met zijn ouders verplaatste hij zich vaak per openbaar vervoer.
 Midden maart 1994 zag ik hem met zijn vader op het spreekuur. In de wachtkamer zat 
hij hevig te hoesten. In eerste instantie dacht ik dat hij kwam voor het hoesten en de lucht-
wegen. de hulpvraag ging echter over een huidaandoening. Patiënt had een ontstoken 
huid, klachten van de luchtwegen en vooral in de avonduren koorts. Na onderzoek van 
de huid op zijn armen en benen kwam ik tot de conclusie dat het hier ging om uitgebrei-
de bacteriële huidontsteking (impetigo). Ik gaf patiënt een kuur met het penicillineanti-
bioticum amoxicilline. en ik verzocht de vader om terug te komen met zijn zoon als het 
hoesten en de koorts zouden aanhouden.

 

Uitgebreide longafwijkingen bij patiënt C.
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 Na een week kwamen vader en zoon terug omdat het hoesten en de koorts waren ver-
ergerd. Hij had nog minder eetlust en was afgevallen. Na doorvragen vertelde de vader 
dat het kind een paar jaar terug was behandeld voor open longtuberculose. lichame-
lijk onderzoek gaf aanwijzingen voor een longontsteking. Gezien zijn voorgeschiedenis 
wilde ik een recidief van longtuberculose uitsluiten. Ik stuurde het kind door naar de 
GGD voor een longfoto met het verzoek om bij infiltraten in de longen het kind naar de 
afdeling TB-GGd in hetzelfde gebouw te verwijzen. er werden uitgebreide afwijkingen 
gezien en C werd aan de tbc-arts gepresenteerd.
 De fibrotische afwijkingen konden wijzen op zijn vroegere, genezen tbc en de infil-
traten konden tekenen zijn van een recidief van longtuberculose. een banale longontste-
king bij een kind is een indicatie voor ziekenhuisopname en behandeling. Tot mijn grote 
verrassing stuurde men C naar huis, na het inzetten van een kweek en gramkleuring. de 
behandelende GGd-arts deelde mij mee dat de door mij voorgeschreven penicillinekuur 
voor zijn huidziekte ook goed was voor zijn longontsteking. 
 Tot mijn verbazing lukte het mij niet om na het bezoek aan de TB-GGd weer in con-
tact te komen met het gezin. Na twee maanden wachten ging ik op onderzoek uit. In de 
woning trof ik nieuwe bewoners aan die kort hiervoor de woning leeg hadden betrokken 
en dit gezin niet kenden. De definitieve uitslag van de kweek op tbc heb ik nooit mogen 
vernemen.

 Patiënt D 
 Patiënt d was eveneens afkomstig van het platteland van Pakistan en woonde sinds 
enkele jaren in de Bijlmer, aan de overkant van mijn praktijk. Hij was sociaal en religieus 
actief in diverse groepen in amsterdam-Zuidoost en in het centrum van de stad. In 1993 
consulteerde hij mij in verband met sinds enkele weken durende hoestbuien, koorts, hij 
zich beroerd voelde en verminderde eetlust had. Hij maakte zich zorgen over de bloed-
slierten die hij bij de hoestaanvallen ophoestte. Ten tijde van zijn bezoek aan mijn praktijk 
was hij 41 jaar. Twee jaar eerder was hij al eens behandeld voor tbc.
 Op basis van zijn klachten en na lichamelijk onderzoek kwam ik tot de conclusie dat 
er sprake was van een longontsteking (pneumonie) en dat er een teruggekeerde tubercu-
lose moest worden uitgesloten. Ik verwees d daarom niet naar een internist, maar naar 
een tbc-arts van de TB-GGD. Op de longfoto werd een infiltraat gezien. De ZN-kleuring 
was tweemaal negatief, daarom concludeerde de GGd dat het hoogst waarschijnlijk ging 
om een banaal infiltraat. Ik zie deze mening van de gemeentedienst als een mogelijke in-
correcte diagnose. de patiënt kreeg het advies naar mij te gaan voor een recept. Ik moest 
hem een breedspectrumantibioticum voorschrijven. Hij kwam echter niet terug en was 
daarna niet meer woonachtig op het opgegeven adres.
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Volgens de GGD ging het bij patiënt D hoogst waarschijnlijk om een banaal infiltraat.
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 Beschouwing 
 de kweek is de gouden standaard bij het stellen van de diagnose long-tbc. Het RIVM 
stelt het volgende:

‘Voor het stellen van de diagnose ‘tuberculose’ is het vooral van belang dat de arts aan de mo-
gelijkheid hiervan denkt. Hoewel de klinische symptomen over het algemeen niet van doorslag-
gevend aard zijn, levert de anamnese niet zelden belangrijke informatie op: land van afkomst, 
(eerder) contact met een Tbc-patiënt, eerdere ziekte-episoden of een reis naar landen met een 
hoge prevalentie.’ 

 de vier beschreven patiënten voldeden hieraan, maar dit aspect kreeg bij de diag-
nostiek van longtuberculose niet het juiste gewicht. de tbc-arts van de GGd, Van deute-
kom, de behandelaar van patiënt a, verklaarde in 1999 het volgende: 
 

‘Bij de preventie van verspreiding is ook een belangrijke taak voor de huisarts weggelegd. Het 
gaat erom tijdig aan tuberculose te denken en hier onderzoek naar te (laten) doen. Bij personen 
uit risicogroepen moet eerder de diagnose tuberculose worden overwogen. Het grootste gevaar 
voor verspreiding is de nog niet gediagnosticeerde tuberculosepatiënt. Veel van de grote tbc-
explosies die zich zo nu en dan nog voordoen, met veel secundaire infecties en ziektegevallen, 
zijn een gevolg van het feit dat te laat aan tuberculose werd gedacht.’ (Van deutekom, 1999: 
1024-9) 

 als huisarts had ik juist mijn uiterste best gedaan om de verspreiding van tbc tegen te 
gaan. Het was echter de uitvoering van het beleid van de TB-GGd die een gevaar vormde 
voor de volksgezondheid. de GGd stelde geregeld de incorrecte diagnose ‘banale long-
ontsteking’ in plaats van tuberculose en verzuimde de juiste onderzoeken uit te voeren, 
waaronder een bron- en contactonderzoek.

 Vluchtelingen tbc-risicogroep
 de vier beschreven patiënten, die ik in de eerste helft van de jaren negentig naar de 
GGd verwees, waren representatief voor alle patiënten die ik in die periode heb ver-
wezen. Het waren veelal economische en/of politieke (ex-)vluchtelingen afkomstig uit 
landen waar tbc endemisch was. Naast asielzoekers en immigranten behoren ook ver-
slaafden, dak- en thuislozen tot de risicogroepen voor tbc. (Polder, 2003: 345-56) In Neder-
land bevindt zich een grote groep mensen die een grote kans hebben op tbc. juist bij deze 
mensen zou een dienst als de GGd-TB extra alert moeten zijn. jaarlijks vragen enkele 
duizenden mensen uit tbc-risicogebieden asiel aan in Nederland. de GGd-TB was hier-
van op de hoogte. dokter Van deutekom meldde in 1999 dat meer dan 50% van de tbc-
patiënten in Nederland van niet-Nederlandse afkomst was. (1999: 1024-9) In 2010 werd 
in het NRC gepleit voor een kritische blik op de tbc-screening omdat niet alle asielzoekers 
uit voor tuberculose endemische gebieden werden gescreend op een tbc-besmetting:
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‘KNVC Tuberculosefonds waarschuwde in juni dat tbc door migratie aan een opmars bezig is. 
Onder autochtone Nederlanders neemt het aantal tbc-patiënten gestaag af. Migratie leidde er 
desondanks toe dat het aantal met de soms besmettelijke bacteriële infectieziekte in 2009 met 
15 procent steeg in vergelijking met 2008.[...] Iedere niet-gescreende asielzoeker is toch een po-
tentieel gezondheidsrisicootje – voor zichzelf en voor de samenleving’, aldus Niesje Jansen van 
het tuberculosefonds.[…] Bronnen bij de medische zorg bij asielzoekerscentra (azc’s) schatten 
het percentage van niet op tuberculose gescreende asielzoekers, of van bewoners bij wie nooit 
een periodieke vervolgscreening heeft plaatsgevonden, op 10. AZC’s huisvesten zo’n 20.000 
asielzoekers.’ (Pietersen, 2010) 

 een deel van deze vluchtelingen weet niet dat zij besmet zijn en tbc hebben. Zij ver-
dwijnen uit de aZC’s en komen onder andere op straat in amsterdam terecht.
 de TB-GGd was ten tijde van de door mij beschreven ziektegeschiedenissen op de 
hoogte van het feit dat men bij migranten uit risicogebieden voor tbc bedacht moet zijn 
op deze besmettelijke ziekte, zo bleek uit de woorden van het toenmalig hoofd van de 
amsterdamse GGd, divisie Volksgezondheid en Milieu, Coutinho. In Het Parool uit 1996 
onderkende hij dat amsterdam en Rotterdam sterker werden getroffen dan de rest van 
Nederland. Coutinho noemde migratie als een belangrijke factor voor de toename van 
recente gevallen van besmetting van tbc: ‘Tbc wordt als het ware geïmporteerd uit landen waar 
het nog op grote schaal voorkomt. En veel migranten wonen nu eenmaal in grote steden.’ (Bolwijn 
e.a., 1996) 

 Tbc in Amsterdam 
 als gevolg van het niet tijdig behandelen van patiënten met tbc kunnen onnodige  
risico’s op besmetting, ziekten en sterfte ontstaan. (de Vries, 2000: 93-6) In heel amster-
dam registreert men jaarlijks 250 tot 300 mensen bij wie open tuberculose is vastgesteld en 
tientallen worden nooit geregistreerd. Theoretisch kan één patiënt met open tuberculose 
circa 10 mensen besmetten, indien hij met 100 mensen regelmatig contact heeft gehad. 
Met andere woorden: de 300 patiënten met open tuberculose staan voor 3000 patiënten 
die met de tuberculosebacterie besmet kunnen zijn en hier niet van op de hoogte hoeven 
te zijn.
 de incidentie van tbc in Nederland bedroeg in die jaren ruim 6 per 100.000. In mijn 
praktijk met ruim 2000 patiënten (95% migranten) kwam tbc jaarlijks gemiddeld 6 keer 
voor. Onderzoek heeft uitgewezen dat van een derde van alle patiënten bij wie men in de 
periode tbc ontdekt, de besmetting pas onlangs had opgelopen. (Bolwijn e.a., 1996)
 Patiënten a en B kregen in eerste instantie een incorrecte diagnose. er is geen ade-
quaat bron- en contactonderzoek uitgevoerd, zodat zij wellicht tientallen amsterdam-
mers hebben besmet met tbc. Bovendien kreeg patiënt B geen tijdige behandeling.
 Bij patiënten C en d zou er sprake geweest kunnen zijn van een recidief van tbc uit 
een oude haard. Bij ruim driekwart van de tbc-gevallen gaat het om een zo’n zogenaamde 
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reactivatie: een opvlamming van een tbc-infectie die jaren eerder is opgelopen. de ziek-
tekiemen blijven sluimerend in het lichaam achter en steken weer de kop op als bijvoor-
beeld het afweersysteem afneemt ten gevolge van een andere ziekte (latente tbc).[27] 
 In december 2005 deelde dr. F. Krouwels, de longarts van het amsterdamse OlVG die 
mij in die periode behandelde voor een atypische longtuberculose, mij mee dat men in dit 
ziekenhuis de afgelopen tien jaar gemiddeld per jaar 60 patiënten met open tuberculose 
behandelde. Twee derde van deze patiënten (circa 40) liepen de infectie in Nederland op 
en de laatste jaren was er een opmars van open tbc te constateren, aldus de longarts.
 
 Tuberculosebestrijding GGD Amsterdam 
 de inadequate onderzoeken en behandeling van de vier door mij beschreven patiën-
ten brachten ernstige tekortkomingen aan het licht bij de GGd amsterdam afdeling  
Tuberculosebestrijding (TB-GGd). Het vertrouwen dat de bevolking in amsterdam bij 
infectieziekten in de gezondheidszorg en in de TB-GGd dient te hebben, is ondermijnd. 
 RIVM-artsen en andere hulpverleners wijzen erop dat bij tuberculose ‘het van belang 
is om bij vaststelling van de diagnose infectueuze patiënten zo spoedig mogelijk te 
isoleren en contacten te onderzoeken op actieve ziekte of latente infectie en een (preven-
tieve) behandeling te starten.’[28] dergelijke richtlijnen van het RIVM bestaan al decen-
nialang, maar patiënten a en B, bij wie dit alles van toepassing is, werden niet geïsoleerd. 
Ze kregen een incorrecte diagnose en hun contacten zijn niet opgespoord. Zodra het ver-
moeden bestond van een banale longontsteking bij mensen uit risicogebieden voor tbc 
had de TB-GGd de zieken geïsoleerd moeten behandelen om het effect van een therapie 
met een breedspectrumantibioticum beter te kunnen beoordelen. Zo nodig had men de 
behandeling klinisch kunnen omzetten, als zou blijken dat er toch sprake was van tbc.
a. Horstman, sociaal verpleegkundige bij de amsterdamse TB-GGd, stelde in 1996 over 
patiënten met mogelijke tbc: ‘Hij mag niet bij mensen op bezoek en hij mag geen bezoek krijgen. 
Hij mag niet naar de supermarkt of naar andere openbare gelegenheden.’ (Bolwijn e.a., 1996)
 een ander belangrijk onderdeel van de richtlijnen rond tbc is het bron- en contact-
onderzoek. dat is in het geval van mijn vier patiënten beperkt gebleven tot een gedeelte-
lijke eerste ring. door incompleet bron- en contactonderzoek kunnen duizenden mensen 
de afgelopen 25 jaar besmet zijn geraakt met de tbc-bacterie en hiervan niet op de hoogte 
zijn (latente of nog niet actieve tbc).
 de aanpak van de vier patiënten verklaart deels waarom amsterdam een hoog aantal 
tbc-patiënten huisvest. In 1999 werd het rapport Megapoles – Health in Europe’s capitols ge-
publiceerd. Hierin bleek amsterdam in europees verband niet best te scoren wat betreft 
het aantal gevallen van onder meer tbc (een van de hoogste) en aids (hoogste aantal van 
de onderzochte hoofdsteden).[29] de GGd amsterdam vond de bevindingen in dit rap-
port aanleiding om een aantal zaken nader te onderzoeken. Coutinho, in die tijd directeur 
van de divisie Volksgezondheid van de GGd, bevestigde de situatie van de openbare 
gezondheidszorg: ‘Ja, wij Nederlanders zijn nogal eens zelfgenoegzaam. Het is dus wel eens goed 
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om te zien dat we het helemaal niet zo fantastisch doen, soms zelfs slechter dan andere landen.’[30] 
Coutinho zocht de verklaring voor de relatief hoge tbc-cijfers vooral in het multiculturele 
karakter van de hoofdstad:

‘Dat blijkt alleen al uit het feit dat in Amsterdam ongeveer drie keer zoveel tbc voorkomt als in 
de rest van Nederland[..] Dat komt louter doordat hier veel mensen uit Afrika en Azië wonen, 
gebieden waar veel tbc voorkomt. Daar is niets aan te doen. We testen alle immigranten op tbc, 
maar kunnen daarmee nooit alle gevallen opsporen.’[31]

 de tbc-prevalentie in het district amsterdam is echter vele keren ernstiger dan de 
GGd-jaarverslagen opgeven. longarts bij de amsterdamse TB-GGd en behandelaar van 
patiënt a., H. van deutekom, schreef in een artikel het volgende: 

‘De preventie van verspreiding van tbc vindt plaats door screening van risicogroepen met als 
doel ziekte in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Daarnaast wordt verdere versprei-
ding voorkomen door patiënten na opsporing snel en adequaat te behandelen en zo nodig te 
isoleren tot het besmettingsgevaar geweken is.’ (Van deutekom, 1999: 1024-9)

 Een paar jaar later was Van Deutekom wat specifieker:

‘De screening op tbc van migranten die een verblijfsstatus aanvragen in Nederland helpt mee 
om de omvang van nieuwe besmetting te verkleinen. Daarnaast voert de afdeling Tubercu-
losebestrijding van de GGD preventieve screening uit in de vorm van bevolkingsonderzoeken. 
Het actief opsporen richt zich op groepen in de Amsterdamse bevolking bij wie het risico voor 
tbc verhoogd is.’ (Van deutekom, 2002: 150-2)

 de woorden van Coutinho en zijn personeel van destijds doen vermoeden dat de 
GGd-TB er alles aan deed om de volksgezondheid voor de effecten van tbc te behoeden, 
in het bijzonder in risicogroepen. de casussen die ik beschreef, geven echter een heel an-
der beeld, dat veel minder rooskleurig is dan de gezondheidsdienst ons wil laten geloven. 
In 2010 vindt bij ongeveer 10 procent van de bijna 20.000 asielzoekers geen screening 
plaats. (Pietersen, 2010) 
 de woorden van deutekom komen in een ander daglicht te staan als ik de medede-
ling van zijn chef, de heer R. Vrenken, ernaast zet. Uit de woorden van Vrenken blijkt dat 
de GGd een vrij luchtige verklaring had voor het feit dat men bij open tbc geen adequaat 
bron- en contactonderzoek kon doen. de medisch directeur van de GGd was zich bewust 
van het hiaat in het bestrijdingsbeleid bij infectieziekten, al leidde dit bewustzijn eerder 
tot een laissez-passerhouding dan tot een meer actieve aanpak om de volksgezondheid te 
verbeteren:
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‘Voor ons wordt het steeds lastiger om de bron van die infectie op te sporen of om preventief 
te werk te kunnen gaan. Onder bezoekers van een disco in Brabant kan je vlug nagaan wie in 
aanraking is gekomen met een patiënt met tbc, maar roep hier maar eens caféklanten op voor 
een onderzoek. Soms lukt het nog met het aanbieden van een of twee consumpties.’ (Nieuwen-
huis, 1998)

 afwegingen van kosten en baten spelen mogelijk een rol in dit ondermaatse bestrij-
dingsbeleid. Voor het uitvoeren van de tbc-bestrijding hebben de GGd’s op jaarbasis 
een budget van ongeveer 20 miljoen euro. Contactonderzoeken vergen circa 20% van 
dit budget. elke gevonden patiënt met een latente tbc-infectie kost gemiddeld 3215 euro, 
terwijl het opsporen van patiënten met actieve tbc door middel van contactonderzoeken 
ruim 43.000 euro kost.

 Conclusies
 Bij dreigend gevaar voor de volksgezondheid is het de taak van de GGd’s en het 
RIVM om, eventueel via tussenpersonen in de vorm van de media, de bevolking en de 
overheid te informeren en te adviseren over passende maatregelen. Ik had laten zien dat 
de diensten deze taak niet of inadequaat vervulden. deze diensten stonden op deze cru-
ciale momenten, waarop niet of inadequaat werd gehandeld, onder leiding van Coutinho. 
Zijn beleid bij de GGd in amsterdam zorgde ervoor dat de bevolking werd blootgesteld 
aan allerlei gezondheidsrisico’s. Geld ging keer op keer voor, ten koste van de volksge-
zondheid. Het is bij een dergelijke werkwijze niet ingewikkeld om te zien wat mogelijk de 
achtergrond is van het tbc-beleid in amsterdam: de getroffen bevolkingsgroepen hebben 
geen enkele macht en vormen geen directe factor om rekening mee te houden – onverze-
kerd als ze vaak zijn, kosten ze alleen maar geld.
 In 2021 deed op dat moment scheidend directeur infectieziekten van de GGd amster-
dam, Yvonne van duijnhoven, enkele mededelingen over corona die erop wijzen dat er 
meer dan twintig jaar later nog steeds veel te doen is op dit gebied:

‘De landelijke GGD en tal van andere groeperingen hebben de pandemie aangegrepen om bij 
het rijk meer geld los te peuteren voor ziektepreventie. Vóór de pandemie lukte dat zelden.
  Ook op gemeentelijk niveau visten de GGD’s voor de coronatijd vaak achter het net. In 
vergelijking met andere gemeenten was Amsterdam nog redelijk scheutig met preventiegeld, 
al heeft Van Duijnhoven lang moeten pleiten voor extra personeel. “Ik vond het beschamend 
dat Amsterdam jarenlang minder infectieartsen in dienst had dan de beroepsnorm 
op grond van het inwonersaantal voorschreef. Na vier jaar duwen en trekken hebben we geld  
bijgekregen voor enkele extra artsen en verpleegkundigen. Voor de pandemie voldeed Amster-
dam beter, maar nog niet helemaal aan de norm [..]”.’ (Kempen, 2021, nadruk NM)
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 8.8 Geen mobiele zuurstof voor M., maar wel voor Henk en Ingrid
 In oktober 2020 openbaarde een belangrijk deel van het Nederlandse parlement (tus-
sen 20 en 22 witte leden van de Tweede Kamer) dat ze grote moeite hebben met covid-
patiënten van niet-westerse afkomst op de intensive care (ic) in de vier grote steden. een 
grote politieke partij in de Tweede Kamer vond dat hierdoor behandelingen van “Henk 
en Ingrid” (witten) worden uitgesteld omdat de ic-bedden worden bezet door niet-wit-
ten.[32]
 deze gedachtegang wordt al decennia in de praktijk gebracht. Ik beschrijf daarom 
hier twee patiënten die ik begeleidde als huisarts: M.R.N. van niet-westerse afkomst en 
N.H. van Nederlandse afkomst. Hun ziektegeschiedenissen tonen de verschillen in de 
besluitvorming rond hetzelfde ziektebeeld en prognose.
 Thuisbehandeling met zuurstof is kostbaar en niet alle rokende longpatiënten in een 
terminaal stadium bij wie deze behandeling wel geïndiceerd is, komen ervoor in aan-
merking. doktoren verkeren in een medisch-ethische spagaat bij het maken van de keuze 
wie een tijdje langer en kwalitatief beter mag leven en wie eerder en inhumaan in coma 
mag sterven.
 artsen zijn voor het merendeel een afspiegeling van het liberale deel van de samen-
leving. Vooroordelen en onderbuikgevoelens jegens niet-witte patiënten binnen de me-
dische beroepsgroep hebben nadelige gevolgen voor hun welzijn. Het komt vaker voor 
dat niet-westerse longpatiënten, legalen of illegalen, om financiële redenen niet in aan-
merking komen voor de dure behandeling met zuurstof in de thuissituatie. (Makdoem-
baks, 2006: 72-4) de heer M.R.N. kreeg niet de kans om nog enkele jaren langer en redelijk 
goed te leven. artsen wisten dat hij een keer zou kunnen stikken indien hij niet op het 
juiste moment zuurstof zou krijgen. Hij raakte zes keren in coma en knapte de eerste 
vijf keren op de intensivecareafdelingen steeds op. Maar de zesde keer is de hulp met  
zuurstof te laat gekomen en is M.R.N. gestikt.
 M.R.N. en N.H. waren beiden de laatste vijf jaar voor hun overlijden onder behande-
ling in het amsterdamse aMC. Beide patiënten werden zeer kortademig na enkele stap-
pen lopen. Ze hadden longemfyseem als eindstadium van hun chronische astmatische 
bronchitis (COPd, chronic obstructive pulmonary disease). de COPd was voor een be-
langrijk deel het gevolg van hun jarenlange nicotineverslaving. M.R.N. rookte er zo nu en 
dan ook soft- en harddrugs bij. enkele jaren voor hun dood voldeden ze aan de medische 
criteria om een indicatie te krijgen voor de behandeling met zuurstof uit een cilinder  
(zuurstoffles) in de thuissituatie. M.R.N. en N.H. bleven evenveel doorroken, ze waren 
van hun rookverslaving niet af te krijgen.
 echter, de amsterdamse artsen beslisten dat N.H. wel met zuurstof uit een zuurstof-
fles behandeld kon worden in de thuissituatie en M.R.N. niet. Hierdoor hoefde eerst-
genoemde nooit buiten bewustzijn in een coma te geraken. Hij heeft nog enkele jaren in 
redelijke toestand al rokend en zonder doodsangsten mogen leven. M.R.N. belandde om 
de haverklap in coma op de intensivecareafdeling van amsterdamse ziekenhuizen en 
ontwaakte uiteindelijk niet meer uit zijn laatste coma.
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 Opa N.H.
 N.H., een raszuivere Nederlander, geboren midden jaren twintig in amsterdam, was 
vanaf zijn twintigste verslaafd aan sigaretten en shag. Op zijn zestigste waren zijn longen 
hierdoor onherstelbaar beschadigd. In het hoofdstedelijke aMC werd de diagnose COPd 
(chronische astmatische bronchitis) gesteld. Met acht tot tien verschillende medicamen-
ten en intensieve begeleiding door behandelende artsen hield men hem in leven. On-
danks dat hij hijgde en hoestte bij geringe inspanning, bleef hij evenveel roken. Zelfs met 
zijn zuurstoffles en al, waarvan hij de laatste twee jaar afhankelijk werd en die hij met 
zich meesjouwde, bleef de oude man doorroken. Op zijn 75e stikte N.H. in alle rust na zijn 
eerste coma.

 Huisarts L. B. B.
 dokter B., de witte huisarts van M.R.N., had zijn huisartsenpraktijk in amsterdam-
Oost. Hij wilde geen mobiele zuurstofbehandeling voor M.R.N. realiseren. M.R.N., een 
liberale moslim, in 1956 geboren in een achterstandswijk in Paramaribo. Hij kwam uit 
een arm gezin, de ouders waren gescheiden toen hij een jaar of tien oud was. de lagere 
school maakte hij niet af. Midden jaren zeventig kwam M.R.N. naar Nederland. Vanaf 
zijn twaalfde rookte hij sigaretten en shag. later in de jaren tachtig rookte hij (niet regel-
matig) soft- en harddrugs en gebruikte hij methadon. Soms werd de jongeman medica-
menteus behandeld voor astmatische bronchitis, maar het roken kon hij niet staken. Op 
23 oktober 2003 sprak ik telefonisch met huisarts B. over M.R.N.:

‘Hoe ik hem vooral ken is dat hij altijd ernstig ziek binnenkwam en medicatie vroeg, ernstig 
benauwd moet ik zeggen. Hij gebruikte zijn medicijnen niet. De laatste jaren moest hij vaker 
opgenomen worden.’

 Moeder N. over haar zoon M.R.N. op 10 maart 2003:

‘Sinds 1997 was R. ernstig kortademig bij inspanning en zag hij er met de dag grauwer uit. 
Ook hoestte hij veel en kon het roken niet laten. Zijn huisarts B. is een slechte dokter. Hij 
behandelde hem niet goed. Ik bracht R. vaak naar hem. Als je hem je klachten wilde uitleggen 
begon hij reeds een recept te schrijven in plaats van naar je te luisteren. Hij had geen tijd voor 
ons. Ik bracht mijn zoon in 1997 buiten de huisarts om en zonder verwijzing naar het AMC 
als hij erge hoest- en ademhalingsklachten had. Later volgde er een opname gedurende twee 
maanden. Hij bleef sigaretten, shag en soms hasj roken ondanks alle waarschuwingen. De  
eerste coma was ook in 1997, toen werd [M.R.N.] in het AMC opgenomen. Ik weet niet 
waarom ze hem geen thuisbehandeling met de zuurstoffles gaven. In 2002 is hij op een 
middag in coma geraakt. Als hij thuis zuurstof had gehad zou hij misschien nog leven. De 
trap oplopen was al haast onmogelijk en moest hij dan de laatste vijf jaar naar lucht hap-
pen. Vooral als hij buiten liep werd hij erg kortademig en kon niet meer lopen. De hu-
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isarts en ziekenhuisartsen hebben hem nooit een thuisbehandeling met zuurstof aangebo- 
den.’

Ernstige astma-aanval
 de laatste jaren was M.R.N. afgekickt. Begin jaren negentig had zich bij hem een chro-
nische vorm van astmatische bronchitis (COPd) met recidiverende exacerbaties en re-
missies ontwikkeld. Zijn longen (longblaasjes en longpijpen) hadden flinke rookschade 
opgelopen. er was sprake van longemfyseem en bronchiëctasieën (chronische verwijdin-
gen van de wand van de luchtwegen). Hierdoor kon hij amper meer lopen en alleen 
nog hijgend en hoestend een kort gesprek voeren. de laatste jaren was hij al vijf keer in 
comateuze toestand succesvol gereanimeerd en op de intensive-careafdeling van amster-
damse ziekenhuizen opgenomen.
 de reanimatie bij zijn zesde coma werd te laat ingezet. Op 5 september 2002, vlak 
na het eten van zijn favoriete, door zijn moeder bereide, gerecht (bruine bonen met rijst) 
voelde de hijgende M.R.N. zich erg moe. Hij liet zijn moeder en broertje weten dat hij een 
dutje ging doen. Hierdoor werd deze keer te laat ontdekt dat hij ten gevolge van een ern-
stige astma-aanval in coma was geraakt. de ambulance was binnen een paar minuten bij 
M.R.N., maar reanimatie mocht deze keer niet meer baten. Men bracht hem in comateuze 
toestand naar het OlVG. Op de ic-afdeling werd hersendood vastgesteld en een paar 
dagen later werd hij na beëindiging van de beademing in het bijzijn van veel familieleden 
dood verklaard.

 
M.R.N. in coma. (Foto privéarchief)
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M.R.N. in coma. (Foto privé-archief) 

 
B.’s reactie 
Een jaar na M.R.N.’s verstikking vroeg ik zijn huisarts B. waarom M.R.N. van het ziekenhuis 
geen zuurstoffles in de thuissituatie meegekregen had. Wat was de reden, gezien de slechte 
prognose? B. antwoordde als volgt: 
 

‘Men geeft nooit een reden waarom ze iets niet doen. Er is nooit overwogen 
hem met zuurstof naar huis te sturen. Ik kan je zeggen, voor de mensen die 
wel zuurstof hebben, is het geen onverdeeld genoegen. Je kluistert 
mensen in een gevangenis eigenlijk. Als ze mobiel willen zijn dan moeten 
ze als het ware aan een zware fles trekken. Ik ben er niet zo dol op in de 
huisartssituatie. De prognose wordt er ook niet beter van. Ze moeten de 
hele dag zuurstof en ze merken niet eens dat ze er meer lucht van krijgen.’ 
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 B.’s reactie
 een jaar na M.R.N.’s verstikking vroeg ik zijn huisarts B. waarom M.R.N. van het 
ziekenhuis geen zuurstoffles in de thuissituatie meegekregen had. Wat was de reden, 
gezien de slechte prognose? B. antwoordde als volgt:

‘Men geeft nooit een reden waarom ze iets niet doen. Er is nooit overwogen hem met zuurstof 
naar huis te sturen. Ik kan je zeggen, voor de mensen die wel zuurstof hebben, is het geen on-
verdeeld genoegen. Je kluistert mensen in een gevangenis eigenlijk. Als ze mobiel willen zijn 
dan moeten ze als het ware aan een zware fles trekken. Ik ben er niet zo dol op in de huisarts-
situatie. De prognose wordt er ook niet beter van. Ze moeten de hele dag zuurstof en ze merken 
niet eens dat ze er meer lucht van krijgen.’

Huisarts B. beweerde dat M.R.N. aan een zware fles zou moeten trekken. Longpatiënte oma Van 

Waarde uit Rotterdam kan haar zuurstoffles met gemak optillen en ermee sjouwen. (Foto Arie Kievit)
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M.R.N. in coma. (Foto privé-archief) 

 
B.’s reactie 
Een jaar na M.R.N.’s verstikking vroeg ik zijn huisarts B. waarom M.R.N. van het ziekenhuis 
geen zuurstoffles in de thuissituatie meegekregen had. Wat was de reden, gezien de slechte 
prognose? B. antwoordde als volgt: 
 

‘Men geeft nooit een reden waarom ze iets niet doen. Er is nooit overwogen 
hem met zuurstof naar huis te sturen. Ik kan je zeggen, voor de mensen die 
wel zuurstof hebben, is het geen onverdeeld genoegen. Je kluistert 
mensen in een gevangenis eigenlijk. Als ze mobiel willen zijn dan moeten 
ze als het ware aan een zware fles trekken. Ik ben er niet zo dol op in de 
huisartssituatie. De prognose wordt er ook niet beter van. Ze moeten de 
hele dag zuurstof en ze merken niet eens dat ze er meer lucht van krijgen.’ 
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De grote islamitische familie neemt bedroefd afscheid van de te jong overleden R.N. 

(Foto privéarchief)

 Beschouwing
 Chronische obstructieve longziekte (COPd) is levensgevaarlijk en is een ongenees-
lijke longziekte. Roken is de belangrijkste oorzaak, maar niet de enige. M.R.N., de arme 
Surinaamse patiënt, heeft de tweedeling in de gezondheidszorg met een korter en kwali-
tatief slechter leven moeten ervaren. door de liberalisering van de zorg zal deze ontwik-
keling ernstiger vormen aannemen voor niet-witte zieken van niet-westerse afkomst. de 
werkloze Surinamer M.R.N. bleef verstoken van een onderhoudsbehandeling met zuur-
stof en stierf thuis een verschrikkelijke verstikkingsdood. Van zijn behandelende artsen 
had hij net als zijn witte lotgenoot N. H. thuis een chronische zuurstofsuppletie voorge-
schreven moeten krijgen. Rokende patiënten hebben ondanks het verhoogde explosie-
gevaar wel degelijk recht op zuurstof uit de fles, aldus de artsenorganisatie KNMG en 
zuurstofleverancier Loos. (Van Vliet, 2005)
 de marktwerking in de gezondheidszorg heeft negatieve gevolgen voor de gezond-
heid van legale en illegale allochtonen. In deze maatschappelijke sector is er bijna continu 
sprake van het maken van keuzes. Financiële motieven bepalen hierbij de keuze voor de 
beste en/of effectiefste behandeling. ‘De meeste mensen denken dat (niet-westerse) alloch-
tonen de overheid geld kosten’, zei hoogleraar economie Peter Nijkamp (VU) en onderzoek-
er aan het Tinbergen Instituut.[33] dr. Pieter Vierhout, in 2007 voorzitter van de Orde van 
Medisch Specialisten, waarschuwde voor de problemen die de liberalisering veroorzaakt. 
‘Onze gezondheidszorg is een hard groeiende industrie waarin enorme veranderingen plaatsvinden 
en waar gevaarlijke knelpunten opdoemen’, aldus Vierhout. (Vierhout, 2007) Vierhout wees 
erop dat ‘een van de doelen bij de liberalisering van de zorg was dat er geen tweedeling 
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Huisarts B. beweerde dat M.R.N. aan een zware fles zou moeten trekken. Longpatiënte oma Van 
Waarde uit Rotterdam kan haar zuurstoffles met gemak optillen en ermee sjouwen. (Foto Arie 

Kievit) 
 

 
De grote islamitische familie neemt bedroefd afscheid van de te jong overleden R.N.  

(Foto privé-archief) 
 
Beschouwing 
Chronische obstructieve longziekte (COPD) is levensgevaarlijk en is een ongeneeslijke 
longziekte. Roken is de belangrijkste oorzaak, maar niet de enige. M.R.N., de arme 
Surinaamse patiënt, heeft de tweedeling in de gezondheidszorg met een korter en kwalitatief 
slechter leven moeten ervaren. Door de liberalisering van de zorg zal deze ontwikkeling 
ernstiger vormen aannemen voor niet-witte zieken van niet-westerse afkomst. De werkloze 
Surinamer M.R.N. bleef verstoken van een onderhoudsbehandeling met zuurstof en stierf 
thuis een verschrikkelijke verstikkingsdood. Van zijn behandelende artsen had hij net als 
voor de witte kettingroker N. H. thuis een chronische zuurstofsuppletie voorgeschreven 
moeten krijgen. Rokende patiënten hebben ondanks het verhoogde explosiegevaar wel 
degelijk recht op zuurstof uit de fles, aldus de artsenorganisatie KNMG en 
zuurstofleverancier Loos. (Van Vliet, 2005) 

De marktwerking in de gezondheidszorg heeft negatieve gevolgen voor de 
gezondheid van legale en illegale allochtonen. In deze maatschappelijke sector is er bijna 
continu sprake van het maken van keuzes. Financiële motieven bepalen hierbij de keuze 
voor de beste en/of effectiefste behandeling. ‘De meeste mensen denken dat (niet-westerse) 
allochtonen de overheid geld kosten’, zei hoogleraar Economie Peter Nijkamp (VU) en 
onderzoeker aan het Tinbergen Instituut. [33] Dr. Pieter Vierhout, in 2007 voorzitter van de 
Orde van Medische Specialisten, waarschuwde voor de problemen die de liberalisering 
veroorzaakt. ‘Onze gezondheidszorg is een hard groeiende industrie waarin enorme 
veranderingen plaatsvinden en waar gevaarlijke knelpunten opdoemen’, aldus Vierhout. 
(Vierhout, 2007) Vierhout wees erop dat ‘een van de doelen bij de liberalisering van de zorg 
was dat er geen tweedeling in de zorg mocht ontstaan.’ (Ibid.) Deze casus laat zien dat dit 
doel (nog) niet bereikt is. De legale 45-jarige longpatiënt M.R.N. was een van de vele 
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in de zorg mocht ontstaan.’ (Ibid.) deze casus laat zien dat dit doel (nog) niet bereikt is. 
de legale 45-jarige longpatiënt M.R.N. was een van de vele slachtoffers van dit systeem 
van kosten en baten. Zijn oudere 75-jarige autochtone lotgenoot N.H. had betere kaarten 
bij de artsen.
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 Hoofdstuk 9: 
 de rol van mijn vriend en raadsman 
 mr.drs. andré Haakmat

 In dit boek viel zijn naam al enkele malen, andré Haakmat. Veelal gebeurde dat in 
korte zinnen of bijzinnen. Toch is zijn rol vele malen groter, en dan vooral zijn zeer beden-
kelijke invloed op mij en mijn carrière als huisarts en activist. de Nederlandse staat heeft 
naar alle waarschijnlijkheid, via Haakmat, bewerkstelligd dat ik mij als zwarte huisarts 
in de Bijlmer niet langer teweer zou stellen tegen mechanismen van het institutionele 
racisme dat mijn patiënten en ik ervoeren in amsterdam-Zuidoost. In mijn optiek heeft 
men via mijn vriend en gratis advocaat andré Haakmat kunnen bewerkstelligen dat mijn 
geloofwaardigheid verdween, waardoor ik mijn praktijk opgaf en zo mijn eerstelijns-
verbinding met de dagelijkse ervaring van de Bijlmerbewoners kwijtraakte. 
 aan mij heeft andré Haakmat enkele keren verteld dat hij door het Nederlandse leger 
in Harderwijk is opgeleid om inlichtingen te verzamelen en te observeren, wat hij naar 
eigen zeggen in praktijk heeft gebracht in onder andere de Maghreblanden, Syrië, Israël 
en Turkije. Bij één van die missies, in Syrië, is hij gesnapt en gevangen gezet. Haakmat 
heeft mij nooit letterlijk gezegd dat hij de functie van ‘inlichtingenman’ had, maar door zijn 
aan mij gedane mededelingen over zijn militaire opleiding, zijn activiteiten in genoemde 
landen en zijn arrestatie vermoed ik dat hij als een soort inlichtingenverzamelaar c.q. in-
lichtingenman werkte. Ook al vanwege de uitzonderlijke posities die hij innam bij zowel 
de onafhankelijkheid van Suriname als vóór en na de sergeantencoup aldaar (zie 9.2). 
door een metaforische bekentenis die hij mij in 2009 deed (zie 9.1) ben ik er ook stellig van 
overtuigd geraakt dat hij niet alleen uit vriendschap tot mijn inner circle is gaan behoren, 
maar ook uit hoofde van een functie, ‘inlichtingenman’, om mij als activistisch huisarts 
onder controle te houden. In deze publicatie staat ‘inlichtingenman’ daarom cursief en tus-
sen aanhalingstekens. 
 Hierna bespreek ik eerst Haakmats metaforische bekentenis. daarna ga ik kort in 
op zijn geschiedenis met de Nederlandse Staat en Suriname. Vanaf 9.3 volgt een aantal 
opmerkelijke momenten, voornamelijk rond zijn handelen als mijn gratis advocaat, die 
voor mij sinds 2009 in een heel ander daglicht zijn komen te staan. Zaken die ik sindsdien 
niet meer beschouw als losstaande incidenten, maar als een doelbewust handelen om mij 
de mond te snoeren, of op zijn minst ervoor te zorgen dat als er iets veranderde in de ge-
zondheidszorg in de Bijlmer, dit niet op mijn conto zou komen. doordat ik, vermoedelijk 
via Haakmat, werd kalltgesteld als activistisch huisarts bleven zaken die al speelden in de 
jaren tachtig en negentig – de gebrekkige ventilatiesystemen na woningisolatie van de  
Bijlmerflats (hoofdstuk 3), ondermaatse geestelijke gezondheidszorg voor Bijlmerkin-
deren (hoofdstuk 2) – onbekend en onaangeroerd.
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 9.1 Een mogelijke ‘inlichtingenman’ lucht zijn hart
 andré Haakmat was in augustus 2009 alleen thuis en werd behoorlijk ziek. Zijn huis-
arts kon hij niet bellen en hij nam contact met mij op. Ik bezocht hem binnen een uur en 
liet hem uiteindelijk binnen een dag opnemen. Hij kreeg een adequate behandeling. Na 
zijn behandeling bracht ik hem naar huis. Hij moest thuis het genezingstraject afronden. 
daar begon hij, terwijl hij mij voortdurend aanstaarde, uit het niets een verhaal af te 
steken alsof hij ter biecht ging. Hij zag er volledig gebroken uit, alsof een geliefde van 
hem zojuist was overleden. Via een metafoor wilde Haakmat me in wezen zijn excuses 
aanbieden voor zijn dubbelrol in mijn leven.

 Wroeging na medische hulp
 Op zondag 16 augustus 2009 belde Haakmat mij op. In heel zachte, haast niet te ver-
stane zinnen maakte hij mij duidelijk dat hij hulp nodig had en dat zijn eigen huisarts ver 
weg zat en geen visites deed in zijn regio. Ik spoedde mij naar hem toe, want al aan de 
telefoon werd ik ongerust door zijn ongewone gedrag. Zo maakte ik hem niet eerder mee. 
Kruipend en met veel moeite wist hij voor mij de deur op een kier te zetten, zodat ik naar 
binnen kon. Hij was alleen thuis. Zijn vrouw V. verbleef in het buitenland. Bij uitgebrei-
dere anamnese en na onderzoek stelde ik vast dat Haakmat nagenoeg uitgedroogd was. 
Ik gaf hem enkele algemene adviezen en bleef voor hem continu bereikbaar. Maandagoch-
tend informeerde ik naar zijn toestand. deze was snel verslechterd. Na overleg over mijn 
bevindingen met dokter mw. de V. van het amsterdamse Onze lieve Vrouwe Gasthuis 
(OlVG) en de ambulancedienst werd mijn ziek ogende vriend met spoed opgenomen en 
behandeld. Hij herstelde voorspoedig en in dezelfde maand bracht ik mijn vriend van het 
ziekenhuis weer terug naar zijn woning.
 Tijdens de rit van het OlVG naar zijn huis was andré Haakmat opvallend stil, staarde 
wezenloos voor zich uit. Hij was duidelijk volledig uit zijn normale doen. In staccato 
antwoordde de eerder zo flinke, goedlachse André, op mijn vragen over zijn lichame-
lijke en geestelijke toestand. Bij thuiskomst kwam de aap uit de mouw. Toen we een kop 
koffie dronken, was het muisstil in de woonkamer. We zaten tegenover elkaar, André 
keek mij enigszins verdrietig aan, met vochtige ogen. luttele seconden later boog hij zich 
iets voorover en schoof naar mij toe alsof hij mij iets ernstigs wilde toefluisteren of vragen.
Het viel hem heel zwaar dat ik mijn huisartsenwerk niet meer kon uitoefenen. We had-
den in onze jeugd veel gemeen, onze ouders waren arm en werkten zich kapot om hun 
kinderen een beter leven te geven. ‘Makoe’, stamelde hij aanvankelijk en met een zachte 
stem. langzaam articulerend, koos hij nauwkeurig de juiste woorden en formuleringen 
voor de beschrijving van een dieptreurige, historische en onethische gebeurtenis tussen 
zijn beste vriend, een ambtenaar (S-1, gefingeerd) in Suriname, en diens collega (S-2, ge-
fingeerd) en tevens boezemvriend van S-1. 
 Om aan straf te ontkomen had S-1 zijn boezemvriend S-2 onder druk van zijn meer-
deren op het ministerie van justitie moeten verraden voor gepleegde strafbare feiten 
waaraan ze zich beiden schuldig hadden gemaakt. S-1 en S-2 waren bevoegd boetes op te 
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leggen aan burgers en belastingen en boetes te innen. een javaanse landbouwer beklaag-
de zich bij het openbaar ministerie onterecht te zijn beboet. Tijdens het onderzoek stuitte 
justitie op een kastekort, waarvoor S-1 en S-2 verantwoordelijk zouden kunnen zijn. S-1 
kreeg de kans onder een strafmaatregel te komen als hij tegen zijn collega S-2 kon getui-
gen. deze kans liet S-1 niet liggen en hij getuigde tegen zijn boezemvriend en collega S-2. 
andré bleef maar praten alsof een of andere kracht, een soort automatische piloot, zich 
meester maakte van zijn schuldgevoelens. Het was voor mij intens voelbaar waarover hij 
mij met deze metafoor iets duidelijk wilde maken: dat hij de plaats van zijn ambtenaren-
vriend S-1 innam en dat ik in de plaats kwam van zijn collega en boezemvriend S-2 van 
wie hij zelfs geld leende om schoolboeken voor de kinderen te kopen. dus dat hij, andré 
Haakmat, mij mogelijk noodgedwongen aan de Staat had verraden.
 Ik raakte duizelig van de verwerking van deze biecht. Hij ging maar door en was 
niet te stoppen, ik trachtte aanvankelijk vruchteloos een verhelderende vraag te stellen. 
dat lukte mij pas na een minuut of tien, toen ik hem bevend met tranen in mijn ogen en 
met trillende stem verzocht om alsjeblieft te stoppen en niet verder te gaan. Gelukkig zag 
hij en voelde hij aan dat ik bijna in shock raakte. Kortdurend werd ik afwisselend koud, 
warm en duizelig. Na zijn relaas keken we elkaar strak aan. We waren beiden vele mi-
nuten sprakeloos.
 Het besef dat Haakmat dit verhaal vertelde als metafoor voor onze verhouding bracht 
behalve pijn en verdriet ook weerstand en ongeloof teweeg. Ik besloot bij mijn historische 
onderzoekingen ook dit verhaal van S-1 en S-2 te betrekken. Ik had een sterke behoefte 
aan bevestiging van waarheden nu hij mijn beleving van de werkelijkheid zo deed kan-
telen. de details hieromtrent verschijnen te zijner tijd, na deze publicatie, in een autobio-
grafisch boek waar ik nog aan werk.
 Terwijl ik met stijgende verbazing naar zijn relaas luisterde, schoten alle momenten 
door mijn hoofd waarop Haakmats eigen gedrag als mijn advocaat mij had bevreemd. 
Bij een rechtszaak over een euthanasiekwestie had de rechter zelf hem op een adequate 
verdediging moeten wijzen, bij tuchtrechtzaken bagatelliseerde hij mijn verweer vol me-
dische misstanden in de Bijlmer en gebruikte er niets van, en bij de parlementaire enquête 
over de Bijlmerramp zorgde hij er andermaal voor dat ik mijn mond hield over de in 
racisme gewortelde casussen die ik in de medische zorg in de Bijlmer tegenkwam. Op 
dat moment nog dacht ik dat het om die individuele zaken ging, pas veel later drong 
het inzicht door dat er mogelijk sprake was van een subtiele sabotage door Haakmat, 
die ervoor zorgde dat de Staat, de overheden en instanties betrokken in mijn ervaringen, 
steevast buiten schot bleven en soms zelfs goede sier konden maken met iets wat ik be-
gonnen was.

 9.2 Haakmat en Nederland
 andré Haakmat is een oude bekende van de Nederlandse staat. Bij het ondertekenen 
van de onafhankelijkheid van Suriname stond hij nog net niet naast de koningin. en  
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tijdens de coup van de sergeanten onder leiding van Bouterse speelde hij ook een belang-
rijke rol voor Nederland. Hij was vicepremier in het kabinet van Chin a Sen, bij de gratie 
van Bouterse. Maar ver daarvoor al werd hij militair opgeleid in Nederland en was hij in 
Amsterdam werkzaam als ambtenaar bij het parket van de Officier van Justitie en refe-
rendaris bij het ministerie van justitie (groepsleider in het lloyd Hotel, een Rijksinrich-
ting waar jongeren heropgevoed werden (Mulder 1969)), leraar, later onderwijsinspec-
teur en docent. Nadat Gerard Reve in 1974 verregaande racistische uitspraken deed, was 
daar ineens Haakmat die gewapend met camera als een Powned-verslaggever avant la 
lettre verhaal ging halen.
 Mijn vraag is: deed hij dit alles uit eigen beweging, of werd hij vanuit elders gemo-
tiveerd om die niet zo karakteristieke actie uit te voeren? Tijdens zijn militaire opleiding 
in de jaren zestig raakte Haakmat goed bevriend met arno langeler, die in Harderwijk 
door de MID tot inlichtingenofficier werd opgeleid. de destijds 79-jarige Haakmat om-
schreef in 2018 dr. arno langeler in onze e-mailcorrespondentie als ‘al langer dan een halve 
eeuw[..] mijn comrade in arms’.[1] deze wapenbroeder was, aldus Haakmat ‘specialist in 
ondervragingstechniek van evt te maken russische [sic] krijgsgevangenen.’ Na 1968 waren beide 
wapenbroeders leraar op de Osdorper Schoolgemeenschap.[2] arno langeler beschouw-
de andré Haakmat als een van zijn beste vrienden en zei over hem: ‘In conflicten die zich 
in het bestuur van de school voordeden toonde hij zich een meester in het kaltstellen van tegen-
standers.’ (Schumacher, 1988, nadruk NM) Ik maakte dit van dichtbij mee toen Haakmat 
het in 2002 voor elkaar kreeg om de gerenommeerde journalist Gerard van Westerloo in 
de NRC pertinente leugens over mij te laten schrijven in een verhaal dat zeer schadelijk 
was voor mijn reputatie. Het was één van die momenten waarop ik mij afvroeg waar 
mijn vriend Haakmat eigenlijk mee bezig was, maar die ik uit goed vertrouwen toch weer 
voorbij liet gaan zonder iets in zijn richting te ondernemen.
 Zeker is dat Haakmat wijd en zijd bekend was bij de Nederlandse overheid, ongeacht 
welke coalitie op enig moment de dienst uitmaakte. Vanuit onze persoonlijke gesprek-
ken heb ik kunnen vaststellen dat Haakmat mogelijk chantabel was vanwege zijn om-
gang met jonge vrouwen in de jaren 60 en 70. Na bemiddeling van minister van justitie 
mr. C. Polak werkte Haakmat als leraar economie en maatschappijleer op de Osdorper 
Schoolgemeenschap (OSG).[3] Op de OSG werkten 140 docenten en waren ongeveer 2000 
leerlingen ingeschreven.[4] Het was er met de zeden anders gesteld dan op de meeste 
scholen. Onderling konden leraren op deze school zich niet beheersen. Ze gaven leerling 
Ingrid Hoogervorst aanleiding later het volgende te openbaren:

‘Wij – de meiden met de agenda met de ingebouwde spiegeltjes – hielden nauwkeurig bij wie 
het met wie deed. De krullenbol van Biologie was favoriet. Eerst had hij een verhouding met 
onze lerares Frans, daarna met die van Nederlands, toen stapte hij over naar onze lerares 
Duits.’ (2003)
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 In deze periode had een collega van Haakmat, de circa 50-jarige leraar heer e., een 
intieme relatie met een 16-jarige leerlinge. Na e.’s verwijdering van de school door de 
directeur ging e. samenwonen met de minderjarige scholiere. Welke rol kan dan de ver-
liefdheid van een van Haakmats leerlingen dan mogelijk op hem hebben gehad? Zeker is 
dat hij later enkele kinderen met haar heeft gekregen.[5] Maar het kost, met kennis van dit 
werkklimaat en Haakmats notoire charmes, weinig verbeelding om dan te veronderstel-
len dat daar ook al tijdens die tienerverliefdheid het een en ander gebeurd zou kunnen 
zijn. Wie kennis en bewijzen van dergelijke zaken zou hebben, zou een aanzienlijke macht 
over Haakmat kunnen uitoefenen. Na zijn tijd als leraar werd Haakmat onderwijsinspec-
teur (1977-1980). Zijn collega Guus van Oors karakteriseerde hem in een NRC-artikel als 
‘een charmante boef.’ (Schumacher, 1988)

 

Zonnebaden bij de Petrus & Paul vesting in Leningrad, ‘inlichtingman’ André Haakmat met een 

collega-docente. (Foto: Sandra Meister)

 Zoals hiervoor vermeld, deed de ‘charmante boef’ in 2009 zijn opmerkelijke beken-
tenis. Pas toen begon bij mij het kwartje te vallen.
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 9.2.1 Haakmat onduidelijk betrokken bij onafhankelijkheid Suriname
 eddy Bruma en andré Haakmat, bestuursleden van de in amsterdam in 1919 opge-
richte Surinaamse vereniging Ons Suriname, hebben een grote rol gespeeld bij de onaf-
hankelijkheid van Suriname. In 1962 werd de jonge student Haakmat secretaris van Ons 
Suriname (Haakmat, 1987: 156; Haakmat, 2020) en zette het werk van genoemde Bruma 
op diens verzoek voort.[6] Het was ook Ons Suriname waar men enkele jaren later, na 
infiltratie door de Binnenlands Veiligheidsdienst, mij als lid van de leidse Surinaamse Stu-
denten Unie (bestuursleden Rubin lie Paw Sam, eddy jharap) wilde interesseren voor 
een gewapende strijd in Suriname (poster, Suriname Freedom Now!). Het doel was de Suri-
naamse organisaties in een kwaad licht te brengen en te afficheren als gewelddadige be-
wegingen.

 

Staatspartij: Surinam Revolutionary peoples Front. (Foto politiefotograaf)

 In Suriname was Haakmat in de jaren zestig kernlid van de Nationalistische Bewe-
ging Suriname, de voorloper van de Partij Nationalistisch Republiek onder leiding van eddy 
Bruma. (dobru, 1969) Bij de totstandkoming van de onafhankelijkheid van Suriname op 
25 november 1975 was Haakmat aanwezig tussen de ondertekenaars van de akte van 
erkenning van de republiek Suriname op Huis ten Bosch, koningin juliana, gevolgd door 
minister van Buitenlandse Zaken Van der Stoel en premier Van agt. (Haakmat, 2018) 
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 Op 15 februari 1974 kondigde premier arron in zijn regeringsverklaring aan dat de 
onafhankelijkheid van Suriname uiterlijk eind 1975 moest zijn gerealiseerd. (Buddingh, 
1995) Haakmat en de Nederlanders waren er voorstander van Suriname op 25 november 
1975 de onafhankelijkheid te verlenen door de zogenaamde statutaire band te beëindi-
gen. (Haakmat, 1987: 7) In Nederland was Haakmat betrokken bij activiteiten die dit pro-
ces moesten faciliteren. Wat zijn rol was en hoe verweven zijn acties waren met de wensen 
en noden van de Nederlandse staat is onduidelijk. Wat zeker is, is dat Haakmat als eni-
ge Surinamer bij de ondertekening van de onafhankelijkheid door toenmalig koningin  
juliana op de eerste rij stond. Hoe hij daar als student en leraar terechtkwam, is mij altijd 
een raadsel gebleven. en hoeveel andré Haakmat ook met mij sprak over allerlei zaken, 
als ik hem vroeg naar wat hij had gedaan om op onderstaande foto terecht te komen 
hulde hij zich in stilzwijgen. 

 

Koningin Juliana ondertekent de akte van erkenning van de Republiek Suriname op

Huis ten Bosch; links minister van Buitenlandse Zaken Van der Stoel en rechts premier Van Agt. 

Staand, vijfde van links drs. A.R. Haakmat, de enige aanwezige Surinamer.[7]

 9.2.2 Haakmat in de jaren 80: van studentactivist tot superminister
 In 1955 zat Haakmat op de middelbare school (aMS) en deed mee aan de activitei-
ten van Wie eegie Sanie van Bruma aan de Weidestraat in de stad. die vonden plaats 
op de woensdagen en al spoedig vormde hij met andere deelnemers, Uiterloo, Raveles 
(dobru), axwijk, Braam en Chin a Sen, een debatgroep.[8] Na verloop van tijd waren de 
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activiteiten en het aantal belangstellenden van de NBS-groep (Nationalistische Beweging 
Suriname) sterk gegroeid. dit was een van de redenen deze groep over te laten gaan in 
de politieke partij ‘Partij Nationalistische Republiek’ (PNR).[9] Kort na de op 14 juni 1961 
verdaagde Ronde Tafel Conferentie richtte de groep rond eddy Bruma op de nationale 
herdenkingsdag, de afschaffing van de slavernij, op 1 juli 1961 de PNR op. (Jansen van 
Galen, 2013) In september 1961 bevond het NBS-kernlid andré Haakmat zich in Neder-
land. (Haakmat, 2020)

 

Chin A Sen, Haakmat, Axwijk, Raveles (Dobru), Uiterloo en Braam waren onder leiding van mr. Eddy 

Bruma actief in enkele besturen. De overheid volgde hun gangen.[10]
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 Na de coup van 1980 zou Chin a Sen zijn vriend Haakmat toen om hulp hebben 
gevraagd. Hierover het volgende: in 1987 zei de ex-vicepremier dat kort na de militaire 
ingreep op 25 februari 1980 Henk Chin a Sen hem uit Suriname gebeld en verzocht had 
om naast hem komen te staan en niet als ‘adviseur op een afstand’. (Haakmat, 1987: 25-6) 
Volgens Haakmat zei Chin a Sen verder tegen hem: “Realiseer je je goed André, dat wij de 
gelegenheid zullen krijgen nu eindelijk eens goed orde op zaken te stellen in Suriname? Als goede 
vriend kan jij niet aan de kant blijven staan en mij adviseren deze zwaarste klus in mijn leven al-
leen op te knappen.” (1987: 26) ‘Volgens André Haakmat, vice-premier in de regering-Chin A Sen 
had de president van regeren geen kaas gegeten.’[11] Haakmat: “Op 15 maart 1980 arriveerde 
[mogelijk vertrekdatum, NM] ik met een toestel van Surinam Airways op Zanderij.” (1987: 27)
 

Aan het gezaghebbende NRC onder de kop ‘Haakmat, een charmante boef’, (Schumacher, 1988) 

vertelde Haakmat een heel ander verhaal rond het verzoek van Chin A Sen om hem in Suriname te 

komen helpen regeren.

 Na de militaire coup in Suriname in februari 1980 onder leiding van onder anderen 
desiré Bouterse, werd Haakmat van midden maart 1980 tot begin juni 1981 regeringsad-
viseur van de regering onder leiding van zijn intieme vriend, de internist drs. Henk Chin 
a Sen. In deze periode was hij vanaf 13 augustus 1980 tot begin januari 1981 viceminis-
ter-president, tevens minister van Buitenlandse Zaken, justitie, leger en Politie. Wegens 
onenigheid met president/premier Chin a Sen werd de ex-onderwijsinspecteur ontsla-
gen en voerde hij als adviseur van de vakcentrale de Moederbond (onder leiding van  
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Cyrill daal, omgebracht in december 1982) oppositie tegen het bewind van legerbevel-
hebber Bouterse. (Schoo, e.a., 1987: 69-75)

 Bouterse tussen Haakmat (links) en Chin A Sen. Paramaribo, 1980-1981. Chin A Sen ervoer 

Haakmat niet meer als een vriend uit de goeie oude tijd.

 andré Haakmat werd een paar dagen na een interview op 5 januari 1981 door zijn 
jeugdvriend president Henk Chin a Sen, het Militair Gezag en de Nationaal Militaire 
Raad uit al zijn functies ontheven. (1987: 123-39; B-1)
 Ik vroeg me af waarom Chin a Sen zijn boezemvriend Haakmat een ‘sociopaat’ 
noemde toen ik hem de groeten overbracht tijdens mijn vakantie in Suriname. drs. Wim 
Hoogbergen en hoogleraar dirk Kruijt van de Universiteit Utrecht beschreven een aspect 
van de manier hoe de ex-minister van justitie, leger en Politie en van Buitenlandse Zaken 
zijn vriend Chin a Sen een mes in zijn rug zou hebben gestoken:

‘Chin A Sens werkrelatie met Bouterse verslechterde begin 1982 aanzienlijk. De demissionaire 
Haakmat had nog steeds veel invloed op de militairen en werkte gestaag aan de val van de 
president. Bij elke gelegenheid legde hij de militairen uit dat Chin A Sen een eigen revolutio-
naire agenda had. Hij ondermijnde diens gezag uitermate effectief.’ (2005: 58-9, nadruk 
NM)
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 Manipulatie bracht Chin A Sen ten val
 Op 17 december 1981 ontstond een definitieve breuk tussen president Chin A Sen en 
bevelhebber Bouterse. Toen probeerde Chin a Sen nog steeds tot een vorm van democra-
tie te komen. (Hoogbergen e.a., 2005: 58) Op 5 februari 1982 viel de regering en nam Henk 
Chin a Sen ontslag als president en als premier van Suriname. (Buddingh, 1999: 327-8) 
Volgens de ex-superminister zou er een conflict geweest zijn met de twee PALU-ministers 
alibux en Vrede. Twee maanden later vertrok Chin a Sen naar de Verenigde Staten van 
amerika. (Haakmat, 1987: 148-50)[12]
 Op 6 november 1982, ruim een maand vóór de moorden van december 1982, vluchtten 
de superminister (Haakmat, 1987: 9) en de Nederlandse ambassadeur in Suriname op 
dezelfde dag terug naar Nederland.

 

Ik sta tussen de heer Chin A Sen en mevrouw Shirley Chin A Sen, in Buitensociëteit ‘Het Park’, kerst 

1995. ‘Hij is een sociopaat’ zei oud-president Henk Chin A Sen toen ik hem de groeten van zijn vriend 

André Haakmat overbracht. Hij somde een aantal zeer ernstige beschuldigingen van zijn voormalige 

goede vriend op. (Foto: privéarchief)

 Het geweten en de doodgemartelde ex-militair Ormskerk
 Op 1 mei 1980 werd de uit Nederland teruggekeerde Ormskerk in Suriname door 
het leger gevangengenomen en onder leiding van NMR-lid majoor Roy Horb verhoord, 
waarna hij kwam te overlijden. Ruim drie maanden later werd Haakmat minister van 
justitie, leger en Politie en op 18 februari 1982 werd hij door majoor Roy d. Horb, het 
Militair Gezag, de Garnizoenscommandant van het Nationaal leger, bij Staatsbesluit be-
noemd tot plaatsvervangend president van de republiek Suriname. Ook werd hij lid van 
het Hoog Militair Gerechtshof. deze beide functies bekleedde hij tot begin november 
1982.[13] In februari 1982 was mr. l.F. Ramdat Misier waarnemend president van de re-
publiek Suriname.
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De 21-jarige schutter Fredienk Ferdinand Ormskerk, 1944. (zie bijlage 5)

 Fredienk Ferdinand Ormskerk (1923) was in 1944 kostwinner. Hij zorgde voor zijn 
moeder, elisabeth Ormskerk. Toen hij op 27 juli 1944 vertrok om overzee als vrijwillig  
dienstplichtige te gaan dienen bij het KNIl zat zijn moeder zonder inkomen. Op 20  
augustus van dat jaar richtte zij zich met een hartverscheurend schrijven tot de gou-
verneur om steun te krijgen. de brief heb ik opgenomen in bijlage 5 omdat haar woorden 
mij raakten en het document mogelijk kan helpen bij het rouwproces van nabestaanden 
en landgenoten. Het gouvernement liet elisabeth Ormskerk vanaf 29 juli 1944 in aan-
merking komen voor een kostwinnersvergoeding van ƒ 5,25 per week.[14]

 de dood van Ormskerk is een dubieuze zaak die mogelijk met of buiten medeweten 
van Haakmat, in mei 1980 nog een gerespecteerde adviseur van de Surinaamse regering 
onder supervisie van de militairen van de Nationale Militaire Raad (NMR), kon plaats-
vinden.
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 Horb, naast minister van Leger Haakmat luisteren naar een toespraak van legerleider Desiré 

Bouterse, 1 januari 1981. Militair Horb had veel respect voor Haakmat die in de hoedanigheid van 

minister van Leger, Justitie en Politie bevoegd was inzage te krijgen van het dossier van de 

doodgeslagen ex-topmilitair Ormskerk. (Foto Hollandse Hoogte)

 de rol van Haakmat in allerlei zaken is op zijn zachtst gezegd dubieus te noemen. 
Nog in een publicatie uit 2020 voelde Haakmat zich geroepen enkele in 1988 aan zijn 
adres gemaakte beschuldigingen alsnog te weerleggen. (2020, II) Bij het uitkomen van 
Haakmats boek Late oogst schreef recensent Khemradj op Starnieuws:

‘Haakmat rekent nu eens eindelijk af met de voormalige Cubaanse ambassadeur in Suriname, 
Osvaldo Cardenas, die eerst in een Spaanstalige uitgave op Cuba en daarna in een Nederlandse 
vertaling die in 1988 verscheen, Haakmat neerzet als ‘het brein van een duister gezelschap dat 
gedurende de tweede helft van 1982 de macht in de Republiek Suriname gewelddadig wilde 
overnemen, met als onderdeel van het plan om de legerleiding en hun aanhang te liquideren 
en dat dat heeft geleid tot de Achtdecembermoorden waarbij de reactionaire krachten steun 
ondervonden van de Amerikaanse CIA’. Zeer gedetailleerd met uitgebreide aanhalingen uit 
Cardenas’ boek weerlegt Haakmat alle beschuldigingen met ‘zijn getuigenis naar waarheid!’ 
(Khemradj, 2021)
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 Geen grafspreuk of bloemen voor mr. Harold Riedewald
 Op zijn verzoek begeleidde ik mijn patiënt, advocaat en vriend Haakmat midden 1998 
naar Suriname om desiré Bouterse te ontmoeten om de ‘vredespijp te roken.’ Het was zijn 
eerste bezoek na zijn vlucht voor desiré Bouterse in november 1982 uit Suriname. een 
paar dagen na onze aankomst in Suriname brachten we op 11 juni 1998 een bezoek aan de 
graven van Cyrill daal, eddy Hoost en zijn vader jacques edli Haakmat (1911-1992). Het 
graf van Harold Riedewald was pal naast dat van Hoost, maar kreeg geen aandacht. dit 
bevreemdde mij.

 
André Haakmat legde bloemen op het graf van Eddy Hoost en prevelde een minuut of tien. Rechts 

van het graf van mr. Eddy Hoost is het graf van de 49-jarige mr. Cornelis Harold Riedewald. 

Riedewald kreeg geen bloemen en geen spreuk. Deze advocaten werden circa drie weken na 

Haakmats vlucht uit Suriname geëxecuteerd door het militair bewind onder verantwoordelijkheid 

van Bouterse. (Foto: privéarchief)

 

(Foto privéarchief)
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 Mr. Harold Riedewald was een sympathisant van de Partij Nationalistische Repu-
bliek (PNR), de partij van eddy Bruma, Robin Raveles en eddy Hoost. Van die laatste 
was Riedewald een goede vriend en collega. In de advocatenwereld, waar Haakmat ook 
toe behoorde, kwam iedereen elkaar tegen. er was zelfs sprake van dat Riedewald de 
plaats van Chin a Sen (PNR) in had kunnen nemen, maar hij bedankte ervoor. Vlak na 
de sergeantencoupe op 25 februari 1980, ontstond er voor het leiderschap een stoelen-
dans onder linkse en nationalistische groepen in Suriname en in Nederland. Raveles, met 
Bruma en Hoost op de achtergrond, belde eerst axwijk op met het verzoek om Riedewald 
met wie hij zeer goed bevriend was over te halen om het land te gaan leiden. Maar toen 
Harrald axwijk (PNR) vanuit Nederland zijn beste vriend Riedewald belde met dit ver-
zoek begon Riedewald hard te lachen en zei, ‘Pero, Pero, Pero, ik zie dat je niet meer van me 
houdt’ (Pero is een koosnaam voor axwijk).[15]
 dat Haakmat bij ons bezoek aan de begraafplaats uitgebreid stil stond bij het graf van 
Hoost, maar dat van Riedewald nog geen blik waardig gunde, zette mij ter plekke aan 
het denken. Hoost was een goede vriend van Haakmat, Riedewald stond niet als zodanig 
bekend, maar was wel een zeer goede vriend van Hoost en een confrère van beiden. 
Hoost en Riedewald waren ook beiden slachtoffer van de decembermoorden. Hoe is het 
dan mogelijk dat Haakmat zo geëmotioneerd met het graf van Hoost omging en dat van 
Riedewald volledig negeerde?

 9.3 Slechte advocaat of dubbele agenda?
 Op 22 februari 1996 liet de officier van justitie te Amsterdam weten mij te zullen gaan 
vervolgen voor de door mij verrichte euthanasie op 10 november 1994 bij de destijds 
75-jarige mw. j. B-de H. Ook voor deze zaak liet ik de verdediging over aan Haakmat. Het 
draaide er echter op uit dat ik zelf de meest adequate verdediging moest gaan organiseren 
omdat mijn raadsman om onnavolgbare redenen vasthield aan een zwaktebod, een punt 
dat zelfs de rechtbank erkende en benoemde. de details van deze zaak zal ik te zijner tijd 
uitgebreid opnemen in een meer autobiografische publicatie. Hier is vooral van belang 
dat ik eerst werd veroordeeld door de rechtbank en later in hoger beroep werd ontslagen 
van rechtsvervolging. Wat frappant was aan de gang van zaken was dat in eerste instan-
tie de rechtbank en bij het hoger beroep ook de ‘tegenstander’, procureur-generaal mw.  
Korvinus, zich geroepen voelden om Haakmat op een adequate verdediging voor mijn 
zaak te wijzen.
 Haakmat zette voor de verdediging vanaf het begin in op het nemo-teneturbeginsel. 
dit houdt in dat niemand gedwongen kan worden om mee te werken aan zijn of haar 
eigen veroordeling. In mijn geval had het OM het aan de lijkschouwer ingediende eutha-
nasieformulier als bewijsstuk opgevoerd in de rechtszaak. Volgens Haakmat kwam dit 
erop neer dat ik met het voldoen aan deze wettelijke verplichting wel degelijk werd ge-
dwongen mee te werken aan mijn eigen veroordeling. Haakmat was tijdens mijn overleg 
met hem over de juridische implicaties in relatie met mijn opgeschreven visie in het vra-
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genformulier van de lijkschouwer en mijn handelingen op deze euthanasiezaak zeer op-
pervlakkig en vaag. dit was de reden dat ik tijdens de rechtszaak in eerste aanleg zelf op 
het idee kwam om mijn standpunten te wijzigen betreffende de definitie van ‘stervensfase, 
ondraaglijk en uitzichtloos lijden’. en een ander punt was dat ik zelf op het idee kwam om 
de weigering van artsen als tweede arts te willen optreden schriftelijk te laten vastleggen 
en dit bij de rechtszaak in te brengen.
 Tijdens de terechtzitting van het hoger beroep, op 27 april 1998, kwam andermaal het 
dubieuze gedrag van Haakmat naar voren. de zitting bestond onder meer uit zijn pleit-
notitie (zie bijlage 6) en een verhoor van mijzelf.[16] Tijdens mijn betoog over deze zaak 
raakte ik zeer geëmotioneerd en barstte ik onverwacht in tranen uit. de president van 
het hof, de PG mevrouw mr. Korvinus en haar collega’s raakten direct van slag. de zaak 
werd een half uur geschorst. Ook Haakmat was volkomen verrast. Uiteindelijk was het 
PG Korvinus die mij de adequate verdediging aanreikte. Zij raakte er tijdens de zitting 
van overtuigd dat ik geen rechtsvervolging verdiende en bracht het doen van een beroep 
op ‘handelen in noodtoestand’ in. Mijn betoog en uitbarsting aangevuld met alles wat 
in beide rechtszaken al te berde was gebracht, werden door het hof afdoende bevonden 
voor het voeren van deze verdediging.
 Mijn raadsman Haakmat bracht echter wederom en vooral het nemo-teneturbeginsel 
in stelling en beriep zich minder op overmacht. Over dit verweer concludeerde de recht-
bank in 1997 al dat het mij niet verder hielp. In het vonnis onder de kop ‘Nadere bewijs-
overweging’ schreef men onder meer het volgende:

‘Door de raadsman is het verweer gevoerd dat het vragenformulier dat in geval van euthanasie 
moet worden ingevuld en ingediend bij de gemeentelijke lijkschouwer niet voor het bewijs in de 
strafzaak mag worden gebruikt, omdat de arts in kwestie op deze wijze gedwongen zou worden 
om mee te werken aan zijn veroordeling.
Bij bespreking van dit verweer heeft Makdoembaks geen belang, omdat het hof dit  
vragenformulier niet voor het bewijs bezigt.’[17]

 Bij het hoger beroep kwam dit na de voormelde schorsing wederom naar voren. Zeer 
opmerkelijk was dat Haakmat, na het voorlezen van zijn pleitnotitie, door Korvinus werd 
gevraagd of hij ook ‘noodtoestand’ wilde inbrengen. Het werd doodstil in de rechtszaal, 
Haakmat keek omhoog en na vele seconden richtte hij zijn blik op mevrouw Korvinus, 
knikte en antwoordde bevestigend. Het hof bevestigde deze gebeurtenis als volgt:

‘Door en namens de arts is aangevoerd dat het toepassen van euthanasie in dit individuele 
geval gerechtvaardigd is geweest, omdat hij daarbij heeft gehandeld in noodtoestand. De arts 
heeft betoogd dat hij voor de noodzaak stond te kiezen uit onderling strijdige verplichtingen en 
de zwaarstwegende is nagekomen. Uit de verklaringen van de arts ter terechtzitting in hoger 
beroep leidt het hof af dat hij deze dwangpositie in de kern omschrijft als een conflict tussen het 
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respect voor het behoud van het leven en het respect voor de wens van zijn ongeneeslijk zieke 
patiënte, die ondraaglijk en uitzichtloos leed, om haar leven te beëindigen.’ (bijlage 7: p. 2)

 

Mevr. mr. A. Korvinus, procureur-generaal van het gerechtshof in Amsterdam, 27-4-1998. 

Bron: privéarchief)

 Mijn ontslag van rechtsvervolging werd door het hof vrijwel geheel gebaseerd op 
dit beroep op noodtoestand. Haakmat was niet aanwezig bij deze uitspraak, die werd 
gedaan op 11 mei 1998. de samenvatting zoals die werd gegeven in het persbericht dat 
het hof naar aanleiding van de uitspraak liet uitgaan:
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(Bron: privéarchief)
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 9.4 Desinformatie tijdens behandeling tuchtzaken
 In 1996/7 zag ik mij geconfronteerd met de twee tuchtzaken die ook in hoofdstuk 7 
aan bod zijn gekomen: één rond de ambulancedienst in de Bijlmer en één omdat ik witte 
huisartsen van racisme had beschuldigd bij de zorg aan niet-witten en illegalen. Het re-
gionale tuchtcollege te amsterdam mangelde deze twee zaken op 4 maart 1997 tot één 
uitspraak, waarbij ik wel twee aparte straffen kreeg te weten, ƒ1000,- boete in de ambu-
lancezaak en een schorsing van drie maanden voor de racisme-uitspraak. Haakmat, die 
als mijn gratis advocaat een dubieuze rol speelde bij deze zaken, hield mij middels een 
metafoor over de uitschrijving van advocaat mr. X (gefingeerd) af van het indienen van 
hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege.

 9.4.1 Medisch tuchtcollege pakte klacht van huisarts Bond op
 Huisarts Henk Bond diende een klacht tegen mij in bij het tuchtcollege. de corres- 
pondentie verliep via de secretaris van die raad, mr. Van den Berg-Voermans. Na 
ontvangst van de klacht van huisarts Bond informeerde ik advocaat Haakmat over deze 
kwestie. Hij was bereid om ook in deze zaak kosteloos mijn raadsman te zijn. Ik legde 
hem uit waarom ik de gewraakte uitspraak, van racistische artsen en financieel gewin 
deed. Ik onderbouwde deze kwesties met vele voorbeelden in de Bijlmer, vele waren on-
derdeel van mijn eerder genoemde verweerschrift van 150 pagina’s voor de eerste tucht-
klacht van de CPa en daarnaast met vele andere voorbeelden die afgelopen jaren aan mij 
medegedeeld waren door Indische en Surinaamse collega’s uit amsterdam en omgeving, 
veelal tijdens bijeenkomsten van farmaceutische bedrijven.
 Ook legde ik mijn vriend en raadsman mijn ervaring uit met het huisartsenracisme op 
de VU tijdens mijn stageperiode uit. Ik vroeg hem te helpen de essentiële gevallen schrif-
telijk vast te leggen, maar dit was volgens mijn advocaat niet nodig. Ook mijn kennis van 
en visie op het handelen van Henk Bond zelf en andere huisartsen in de regio hoefde ik 
niet op schrift te stellen. Haakmat overtuigde mij ervan dat het allemaal niet zo’n vaart 
zou lopen en dat de kans op straf nihil was omdat ik nergens de naam van Bond had 
genoemd. Hoewel ikzelf liever alles in de openbaarheid had gebracht, tekende ik uitein-
delijk met tegenzin de volgende door Haakmat summier geschreven brief om de zaak zo 
snel mogelijk de wereld uit te helpen:
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Haakmat gebruikte maar één regel van mijn uitgebreide mondelinge onderbouwing 

van mijn uitspraken die tot deze klacht leidde.[18]

 
 de reactie van Bond was dat juist het feit dat ik geen namen noemde hem in de pro-
blemen bracht met patiënten en bovendien ongewild tot aanspreekpunt voor journalisten 
maakte. Zeer opmerkelijk vond ik hierbij dat hij het had over de reactie van zijn patiënten 
op hem, onder andere dat ze hem tijdens dienst met wantrouwen zouden kunnen bena-
deren. Tuchtraadsecretaris Van den Berg-Voermans archiveerde deze repliek van Bond:
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[19]

 Intussen was het november 1996. Het tuchtcollege besloot om de door inspecteur 
Biesenbeek tegen mij ingebrachte klachten begin 1997 gezamenlijk te behandelen. Ik 
stelde mijn omvangrijke dupliek samen, dat uiteindelijk zo’n 150 pagina’s zou tellen en 
waarin ik de vele toestanden opnam die ook in deze publicatie aan bod zijn gekomen als 
onderbouwing van de verdediging van mijn standpunten, zienswijzen en handelen.
 
 9.4.2 Behandeling van de klachten door het tuchtcollege
 dinsdagmiddag, 7 januari 1997 verscheen ik voor het medisch tuchtcollege. er werden 
twee tegen mij gerichte klachten behandeld: die van de medische leider van het Centrale 
Post ambulancevervoer van de GGd, dokter B. van eind 1995 en de klacht van huisarts 
Henk Bond van eind 1996. 
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[20] 

 Het medisch tuchtcollege maakte een zeer bedenkelijke keuze. de klacht van huisarts 
Henk Bond werd als hoofdklacht zeer uitgebreid in behandeling genomen, dit ondanks 
het feit dat deze klacht als tweede klacht in 1996 aan het college werd gericht en het 
college in eerste instantie deze klacht zelfs niet in behandeling wilde nemen. Op deze 
wijze zorgde het medisch tuchtcollege ervoor dat de gedetailleerde bespreking van de 
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schandalen omtrent de CPa en aMC-zaak van 1995 (MTC-kenmerk 96/039), de dood 
veroorzakende van de 50-jarige illegale Surinaamse patiënt, niet plaats kon vinden. dit 
gebeurde met medewerking van Haakmat, want hij liet deze zaak op zijn beloop en in 
zijn pleitnotitie liet hij mijn omvangrijke verweer in de CPa-zaak links liggen. aangezien 
mijn advocaat het niet inzette, liet ook het college mijn verweer ongebruikt.

  

De CPA-zaak werd een soort voetnoot bij de behandeling van de klacht-Bond.[21]
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 Wel zorgden het tuchtcollege en mijn raadsman ervoor dat men bij behandeling van 
de klacht van Bond gebruik kon maken van details uit de CPa-zaak en mijn media-uit-
spraken die daarin een rol speelden. Op deze manier kwamen dringende kwesties die ik 
wilde aankaarten rondom de medische zorg in de Bijlmer in het licht te staan van de per-
soonlijk gekwetstheid van huisarts Bond. de misstanden in de acute medische zorg van 
illegale migranten in de amsterdamse Bijlmer bleven onbesproken en wat summier wel 
in de behandeling aan de orde kwam, diende vooral als bewijs van mijn mediaoptredens, 
niet als op zichzelf staande inhoudelijk te behandelen onderwerpen. Men associeerde 
mijn uitspraken die betrekking hadden op details uit deze CPa-zaak met de klacht van 
Bond. Maar die had in wezen alleen moeten gaan over mijn uitspraken betreffende  
‘racistische huisartsen’ en die vooral ‘aan hun portemonnee dachten’. Terwijl mijn eigen 
verweer in de CPa-zaak genegeerd werd, kregen Henk Bond en zijn twee getuigen van 
de Tuchtraad alle gelegenheid om feiten en uitspraken van mij uit de CPa-zaak op zijn 
zaak te betrekken. 

 9.4.3 Spijkers op laag water
 Tijdens de behandeling noemde het MTC mijn vestiging in 1984 een ‘wilde’ vesti-
ging en stelde dat ik ‘twee jaren niet bij een waarneemgroep was aangesloten. Mijn vesti-
ging was echter geen ‘wilde’ maar een ‘vrije’ vestiging. Vanaf 1984 werd ik systematisch 
twee jaar lang door de huisartsen geboycot en kon zodoende niet in een waarneemgroep 
opgenomen worden. Men vreesde voor hun ‘portemonnee’ omdat ik met mijn Suri-
naamse afkomst door de bewoners met open armen verwelkomd werd en zij hierdoor 
mogelijk naar mij zouden kunnen overstappen. Zoals al elders in deze publicatie vermeld 
beklaagden zich binnen een paar maanden na mijn vestiging als huisarts in de Bijlmer 
enkele huisartsen onder leiding van dokter l., die hier als getuige van de klagende dokter 
Bond optrad, bij de inspecteur voor de Volksgezondheid te Haarlem, de heer l. Bienfait.
 Het MTC merkte tijdens de behandeling van de klachten ook op dat ik zonder prak-
tijkassistente werkte. Men zocht naar spijkers op laag water, mogelijk met een bepaald 
vooropgezet doel. dit was opmerkelijk, het tuchtcollege bracht dit aspect als een nieuw 
thema tegen mij in. In de klachtenbehandeling was dit nimmer aangehaald. de om-
standigheden om personeel in de Bijlmer te krijgen vormden een groot probleem. de 
assistentes waren bang om in de Bijlmer te werken. en als ik er één in dienst had en zij 
had iets onaangenaams aan de telefoon meemaakte, kwam het voor dat ze lang ziek weg-
bleef en moeilijk op korte termijn vervangbaar was. dit vraagstuk deed zich bij meerdere  
huisartsenpraktijktijken in de Bijlmer voor. 
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Het tuchtcollege zelf bracht onderwerpen waarover niet was geklaagd in.[22]

 
 Het tuchtcollege bracht de CPa-zaak in als een voorbeeld van Henk Bond bij de 
ondersteuning van zijn klacht. Men stelde:

‘Klager heeft zijn standpunt nader geadstrueerd met enkele voorbeelden van zijns inziens on-
juist gebruik van de media door verweerder. Een van deze voorbeelden vormde het onderwerp 
van de eveneens tegen verweerder gerichte klacht van de Inspecteur voor de Gezondheidszorg 
in zaak 96/039 [..]’
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 de twee tuchtzaken werden op deze manier met elkaar verweven en verhaspeld, 
maar de raad deed wel twee afzonderlijke uitspraken (zie 9.4.5).

  

Pagina uit het vonnis inzake 96/195.[23]

 andere voorbeelden die Henk Bond mocht inzetten, kwamen van zijn getuigen, 
onder wie de eveneens door mij bekritiseerde huisarts l. In de getuigenbank wraakte 
deze mijn publieke steunverlening aan de slachtoffers van de Bijlmervliegramp. Wat hij 
daarover zei, notuleerde Haakmat:
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(Bron: privéarchief)

 9.4.4 Haakmat negeerde verweer Makdoembaks 
 De rol van mijn raadsman Haakmat was als dubieus te kwalificeren. Het hierna ge-
toonde document geeft een indruk van hoe subtiel en geraffineerd hij mijn met harde 
feiten onderbouwde dupliek van 150 pagina’s op 8 november 1996 op de repliek in de 
CPa-tuchtzaak van Biesenbeek wist te bagatelliseren en mij in wezen schuld liet beken-
nen.
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Inleidende brief van Haakmat op mijn verweerschrift (dupliek).[24]

 In dit begeleidend schrijven bij het indienen van mijn dupliek schreef Haakmat dat 
het ‘de persoonlijke reactie’ van mij was. Het was echter mijn met feiten onderbouwde reac-
tie op de repliek van de IGZ die ik gestaafd met veel bijlagen zorgvuldig had opgebouwd. 
Verder: ‘omdat hij te berde heeft willen brengen veel dat hem in zijn twaalfjarige praktijkuitoe-
fening als huisarts in het zeer moeilijke verzorgingsgebied Bijlmermeer zeer bezwaard [sic].’[25] 
deze gemene zinsneden van Haakmat verzwakten mijn verweerschrift en was een soort 
schuldbekentenis. Mijn dupliek was juist een juridisch sterke en met feiten onderbouwde 
reactie op de repliek van de IGZ en niet een tekst waarmee ik alleen iets ‘te berde’ had 
‘willen brengen’, dus alleen willen noemen. en werken in de Bijlmer had ik nooit moeilijk 
gevonden in mijn ‘twaalfjarige praktijkuitoefening’. Het was voor mij juist uitdagend om 
een bijdrage te kunnen leveren aan een kwalitatief beter leven voor de bewoners. dit was 
juist de kern van deze tuchtzaak van de IGZ. 
 Ook Haakmats zinsnede ‘Hij meent maar matig tot geen gehoor te vinden voor zijn nood-
kreten, vandaar dat hij e.e.a. van zich heeft willen afschrijven’ (nadruk, NM) was volkomen 
misplaatst en verzwakte mijn dupliek. Ik heb niets van me willen afschrijven, maar juist 
aangetoond dat mijn handelwijze voor de betreffende overleden illegale Surinamer, de 
heer G., geen incident was, maar dat deze patiënt één van de vele slachtoffers was van 
afgelopen tijd. dit vraagstuk was in de zwarte arme wijk Bijlmer structureel. Tevens was 
het juridisch onprofessioneel dat mijn advocaat schreef dat dit dupliekstuk bedoeld was 
voor ‘kennisnemen’ door de leden van het tuchtcollege. Het vormde namelijk het belang-
rijkste onderdeel van onze bewijsstukken ter verdediging van mijn handelwijze.
 Het tuchtcollege en Haakmat hebben dit vuistdikke verweer terzijde gelegd en niet 
besproken. Uit deze documenten had mijn raadsman ook veel informatie kunnen putten 
om in de klacht van Bond mijn racisme-uitspraak te kunnen verdedigen. Haakmat had 
mij kunnen aansporen om meer feiten hieromtrent aan te tonen. Hij koos een voor mij op 
dat moment onbegrijpelijk zwak standpunt.
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 Zoals vermeld, negeerden mijn raadsman andré Haakmat en het tuchtcollege mijn 
ruim 150 pagina’s tellende ontlastende verweer volledig. Hij maakte geen gebruik van 
de harde feiten van omstandigheden en gebeurtenissen uit mijn verweerschrift en bleef 
oppervlakkig in algemene bewoordingen praten, zoals wel blijkt uit de vierde pagina van 
zijn pleitnotitie waar hij de racismeklacht in vier luttele alinea’s afdoet:

  

Pleitnotitie mr. drs. A.R. Haakmat, p. 4 van 4.[26]

 Haakmat ging weliswaar in tegenstelling tot het tuchtcollege veel uitgebreider in de 
op de CPa-zaak dan op de klacht van Bond, maar het door hem opgestelde verweer gaf 
het tuchtcollege alle ruimte om mijn verdediging in 1 alinea samen te vatten:
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Met zo een mager verweer kon het tuchtcollege makkelijk de klacht van Bond gegrond verklaren.[27]

 9.4.5 Uitspraken van het tuchtcollege
 Op 27 januari 1997 werd ik door het amsterdamse medisch tuchtcollege voor twee 
verschillende zaken veroordeeld, voor de ambulance-zaak van de CPa en IGZ (96/039) 
werd mij een boete van ƒ1000,- opgelegd en voor de racisme-zaak van huisarts Bond 
(96/195) kreeg ik een schorsing van drie maanden opgelegd in de bevoegdheid ge-
neeskunst uit te oefenen. Met name in die laatste uitspraak deed men zelf waar men mij 
van betichtte, namelijk de waarheid verdraaien. de hierna getoonde passage (2e alinea) 
van het MTC, beginnende met ‘Gezien…’ en eindigend met ‘doen’, was onjuist, het had 
inhoudelijk weinig te maken met de tegen mij gerichte klacht van de witte huisarts Henk 
Bond maar had betrekking op de klacht van inspecteur voor de Gezondheidszorg F.j. 
Biesenbeek tegen mij rond de kwestie van de ambulancedienst van de GGd.
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Passage uit de uitspraak van het MTC op 7 januari 1997.[28]

 Demonstratie van invloed en manipulatief vermogen: zand in mijn ogen gooien
 de zware emotionele last gedurende en na de tuchtstraffen was voor de advocaat in 
deze zaken, andré Haakmat zichtbaar. Mogelijk voelde hij aan dat ik naar een verklaring 
voor zijn werkwijze zou gaan zoeken. Nadat ik op 4 maart 1997 door het amsterdamse 
medisch tuchtcollege geschorst was en ik ook tot een geldelijke boete door dit college 
was veroordeeld vond ik de volgende zet van Haakmat opmerkelijk. Ik vermoed dat dit 
gezien kan worden als zodanige manipulatie dat mijn gevoelens van achterdocht en het 
willen zoeken naar verklaringen voor mijn veroordelingen naar de achtergrond gedrukt 
konden worden.
 een ander punt dat ik naar aanleiding van deze nieuwe zet vermoedde, was dat zijn 
invloed in hogere ambtelijke structuren in amsterdam en daarbuiten zeer aanzienlijk 
moest zijn. Ik vermoed dat hij mogelijk maakte dat mevrouw S., van de Wet Bejaarden-
oorden (WBO) van de Sociale dienst amsterdam, mij buiten alle procedures om tot lid 
van de adviesraad van de gemeente amsterdam SaaMGha benoemde. Ook volgde 
er, zomaar uit het niets voor mij, een prijsuitreiking van het Gemeentelijke allochtonen 
Overleg (GaO). 
 Het GaO adviseerde de gemeente amsterdam over culturele diversiteit in het perso-
neelsbeleid. (leupen, 2003) deze prijs deed zelfs de wenkbrauwen fronsen van het Pvda-
gemeenteraadslid (1990-1998) van amsterdam en advocaat en latere burgemeester van 
amsterdam, eberhard van der laan. Toen liep ik samen met een van de oprichters van 
het GaO, de ambtenaar en voorlichter bij gemeente amsterdam de heer joseph (joe) Mac 
donald Simmons van Curaçaose afkomst (leupen, 2003) de trap op en Van der laan liep 
de trap af. Van der laan riep tegen Simmons in mijn bijzijn: “Hoe kan je deze man een prijs 
bezorgen, hij is net veroordeeld!” We hielden ons beiden stil en liepen verder. 
 Binnen drie maanden na de tuchtstraffen liet Haakmat mij tot lid van het (GaO) be-
noemen, en tevens zorgde hij ervoor dat ik op 15 mei 1997 op het lustrumcongres met 
workshops van deze GaO in het Internationaal Congrescentrum RaI in amsterdam kon 
participeren in een workshop. daarna mocht ik een inleiding houden over mijn werk als 
allochtone huisarts in de Bijlmer en mocht ik voor mijn extra inzet voor de illegale en mis-
kende zwarte patiënten een prijs in ontvangst nemen. Minister dijkstal van Binnenlandse 
Zaken verrichtte om 9 uur ’s ochtends de officiële opening en ’s middags hield mevrouw 
dr. Ter Horst, wethouder Personeelsbeleid, een presentatie rond het diversiteitsbeleid.
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De zorg voor illegalen en onverzekerden stond centraal bij de prijs. (De Nieuwe Bijlmer, 28-5-1997)
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Minister Frans Dijkstal van Binnenlandse Zaken opende op 15 mei 1997 het congres in verband 

met het 10-jarig bestaan van het GAO.
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Op 15 mei 1997, ruim twee maanden na mijn veroordelingen door het Amsterdamse medische 

tuchtcollege, liet mijn raadsman in deze zaken, André Haakmat mij deze prijs van de gemeente 

Amsterdam uitreiken.

 alsof één trofee niet genoeg was, ontving ik ook op 15 mei 1997, door de bijzondere 
amicale band met mijn raadsman, ook een glaswerk van de gemeente amsterdam. Het 
volgende tafereel geeft Henk Chin a Sen die zei dat “Haakmat een sociopaat” is mogelijk 
alsnog gelijk.

 9.4.6 2012: polemiek rond gezondheidszorg illegalen laait op
 de kwestie rond het verraden van illegalen aan de INd die in mijn tuchtzaken zo een 
belangrijke rol had gespeeld, laaide in 2012 weer op. In een artikel in Het Parool van 13  
oktober 2012 kwam Federica armandillo, de activiteitencoördinator van het Wereldhuis 
aan de Nieuwe Herengracht te amsterdam van Dokters van de Wereld, aan het woord. 
Over een bange illegale zieke Oegandees genaamd Kato stelde armandillo te hebben 
gezegd: ‘Maak je geen zorgen, we vertellen het niet door aan de Immigratie- en Naturalisatie-
dienst, de IND.’ In hetzelfde artikel vermeldde de auteur Heiba Targhi Bakkali:
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‘Als onverzekerden een noodzakelijke medische behandeling niet kunnen betalen, kunnen  
huisartsen en ziekenhuizen, zoals het AMC en het OLVG, een beroep doen op het College van 
Zorgverzekeringen, dat de kosten grotendeels zal vergoeden.’ (Bakkali, 2012) 

 Ik voelde mij geroepen om vanuit mijn geheel andere ervaringen te reageren op dit 
artikel en deed dat met een ingezonden stuk dat werd geplaatst op 17 oktober 2012:

 
  

Het laatste woord, ‘Zieke illegalen verraden door VU en AMC’, Het Parool, 17 oktober 2012.
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 daags daarna reageerden Margreet Kroesen van dokters van de Wereld en Federica 
armandillo van het Wereldhuis op mijn schrijven:

 

 er kwam een heuse polemiek op gang die de doorsneeburger een evenwichtiger 
beeld gaf van de dagelijkse medische zorg aan illegalen. 
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Het laatste woord, Hulp aan zieke illegalen, Het Parool, 17 oktober 2012.

 
 Ook het aMC reageerde, maar omdat men daarna mijn reactie niet zonder meer  
wenste te plaatsen, moest ik mijn toevlucht nemen tot een advertentie: 
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Het laatste woord, Het Parool, 19 oktober 2012. 

 

‘Advertentie.’ Het Parool, 31 oktober 2012.
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 9.5 Actie mogelijke ‘inlichtingenman’ Haakmat tijdens Bijlmerramp-enquête
 Op 29 januari 1999 zou de Parlementaire enquêtecommissie mij als huisarts in de 
Bijlmer verhoren. een paar weken eerder belde Haakmat mij op. Hij had in de media 
over de aanstaande enquête het een en ander vernomen en wilde weten of ik ook een 
oproep kreeg voor een verhoor. Na mijn bevestiging wilde hij me hierover spreken. Hij 
kwam de volgende dag thuis bij mij langs en keek zeer bezorgd. Ik zou het risico lopen 
door justitie gestraft te worden. daarom zou het beter zijn hem als advocaat mee te ne-
men voor de juridische begeleiding. Hierover had ik nooit nagedacht en ik was in wezen 
geen moment bang voor justitie: ik zou over mijn ervaringen in de medische zorg van de 
bewoners praten. Ik vond het vreemd met een advocaat daarheen te gaan. Maar door de 
informatie van Haakmat werd ik tot voorzichtigheid gemaand om toch geen aanleiding 
te geven tot mogelijk straffen. Ik ging akkoord met zijn voorstel. alsof hij wist wat men 
mij zou vragen, deelde hij mij mee dat als men over illegale patiënten vragen zou stellen 
ik naar hem moest komen voordat ik de vraag zou beantwoorden.
 Na zijn “bekentenis”, kan ik zijn manier van optreden om zich nu zo op te dringen 
beter verklaren. Hij wilde mij bijpraten en bij het verhoor begeleiden. Vermoedelijk deed 
hij dit in zijn hoedanigheid als ‘inlichtingenman’ van de Staat. Hij wilde voorkomen dat 
ik naar aanleiding van de mij opgelegde tuchtstraffen een boekje zou opendoen. dit was 
van nationaal belang. Het zou dan via de media binnen en buiten Nederland te zien en te 
horen zijn hoe de rechten van niet-verzekerde illegalen en van niet-witte Bijlmerpatiënten 
en hun zwarte huisarts geschonden werden. advocaat Haakmat, inspecteur Biesenbeek 
en het tuchtcollege zouden in grote schandalen verwikkeld kunnen raken.

 

Daags voor de zitting werd de tijd nog gewijzigd. (Bron: privéarchief)
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 Haakmat adviseerde mij om niet alleen voorzichtig te zijn bij de beantwoording van 
vragen van de bij de vliegramp betrokken onverzekerde illegalen, maar ook over de me-
dische zorg aan illegalen afgelopen jaren. Hij maakte zich zorgen dat ik mijn verweer van 
ruim 150 pagina’s dat hij en het tuchtcollege hadden genegeerd, hier zou gaan bespreken, 
waardoor de misstanden van de medische zorg aan zwarte patiënten en onverzekerde 
illegale patiënten in de Bijlmer alsnog nationaal zouden worden geopenbaard en blij-
vend gearchiveerd. Mijn publieke optreden zou het beeld van de tuchtstraffen kunnen 
doen kantelen in het nadeel van Haakmat en zijn vrienden, inspecteur gezondheidszorg 
Biesenbeek en de rechters van het medisch tuchtcollege. Reden waarom hij zich opdrong 
om mij zogenaamd te verdedigen en bij te staan tijdens het verhoor.
 

‘Inlichtingenman’ André Haakmat op de tribune om mij in het gareel te houden bij mijn verhoor door 

de Parlementair Enquêtecommissie, 29-1-1999.

de commissieleden stelden mij een aantal vragen en ik kreeg toestemming om met hem te 
overleggen. echter, hij mompelde wat en gaf geen adequaat antwoord. Uiteindelijk vroeg 
ik Haakmat niets meer en gaf ik heel voorzichtig adequate antwoorden op alle vragen. 
Haakmats gedrag vond ik heel vreemd. Zijn aanwezigheid maakte mij bang en had een 
remmende werking op de vrijheid die ik voelde om vragen over illegalen te mogen beant-
woorden. Hij staarde bijna hypnotisch en indringend vanuit de tribune naar mij bij mijn 
antwoorden rond illegale patiënten.

 
Verhoor door de Parlementair Enquêtecommissie, 29-1-1999.[29]
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 Het viel zelfs journalisten op dat ik mij op de vlakte hield en niet diep inging op de 
kwesties rond illegalen en het gezondheidsonderzoek naar de gevolgen van de Bijlmer-
ramp, dat was opgezet en uitgevoerd door het aMC. Ook niet toen de vragen van de 
enquêtecommissie daar wel toe uitnodigden. Op aanraden van Haakmat hield ik vol er 
geen mening over te hebben. Haakmat wilde hoogstwaarschijnlijk voorkomen dat ik de 
misstanden die geleid hadden tot mijn tuchtcollegestraffen hier zou etaleren.

   
Het Parool, 29 januari 1999 & de Volkskrant, 30 januari 1999.
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 9.6 Hoe Haakmat journalist Van Westerloo manipuleerde
 In dit boek komen diverse voorbeelden ter sprake van Haakmats superintelligente 
wijze van manipuleren. Bijvoorbeeld in zijn betrokkenheid bij de regering Bouterse/Chin 
a Sen (zie hiervoor), tijdens mijn verhoor in 1999 bij de parlementaire enquête rond de  
Bijlmervliegramp (zie hoofdstuk 5), maar ook in zijn contacten met de pers. Het hierna 
getoonde bericht toont de manier van desinformatie en manipulatie door ‘inlichtingen-
man’ andré Haakmat in een artikel van Gerard van Westerloo over de Bijlmer in het NRC 
van februari 2002. (2002: 17) Mijn vriend en patiënt zette Van Westerloo op het verkeerde 
been en liet mij door het slijk halen, waardoor het publieke vertrouwen in mij schade 
opliep. In die periode was er in de Bijlmer grote onrust onder de witte bewoners die per-
tinent weigerden de dreven te laten verlagen.
 Voordat Haakmat in 1986 mijn patiënt werd, was hij zoals eerder al besproken poli-
tiek actief in Suriname tussen 1980 en 1982. daar maakten hij en Van Westerloo al kennis. 
 de vermaarde journalist zag andré Haakmat op zondagmiddag 16 maart 1980 op de 
luchthaven Zanderij. Van Westerloo zou met hetzelfde toestel dat zojuist geland was naar 
Nederland terugvliegen: ‘De passagiers moesten met uitstappen wachten, want er was een ere-
gast aan boord. Rechts van de vliegtuigtrap ‘stond dokter Henk Chin A Sen, die zojuist minister-
president was geworden dankzij een staatsgreep waar hij niets mee te maken had. De eregast stapte 
uit. Ik kende hem toen nog niet. Mr. drs. André Haakmat.’ (1993: 9)
 In 1998 werd ik voor het stadsdeel amsterdam-Zuidoost gekozen als raadslid van de 
door mij opgerichte lokale politieke partij Solidariteit Zuidoost. Via de politiek wilde ik 
het beleid ten goede beïnvloeden om het leven van de havenots te verbeteren. Ook op dit 
gebied probeerde andré Haakmat, vermoedelijk beroepsmatig, op listige wijze middels 
desinformatie en zelfcensuur mij in een kwaad daglicht te stellen, zodanig dat ik voor de 
samenleving als ongeloofwaardig en onbetrouwbaar zou overkomen. Om dit doel te be-
reiken liet hij de verslaggever Gerard van Westerloo in het hoofdartikel van M-Magazine 
van februari 2002 van het NRC een passage schrijven. (2002: 17)
 de passage had betrekking op de zwarte stadsdeelvoorzitter Hannah Belliot en een 
stadsdeel-vergadering in het voorjaar van 2001. Toen speelde de kwestie over de verla-
ging van de Bijlmerdreef in de G-zone van de Bijlmer. de witte bewoners en de groep 
rond de mediagenieke publiciste Bernadette de Wit waren mordicus tegen de verlaging 
(ik was er voor) en in de wandelgangen dachten ze over de Surinamers net als Gerard 
Reve toen in Kortrijk (zie ‘Inleiding’). Nationaal kreeg deze kwestie ruim de aandacht en 
de spanningen tussen wit en zwart liepen hoog op. Mogelijk dat dit de reden was van de 
‘inlich-tingenman’ om beroepsmatig de openbare rust en orde in de Bijlmer te doen terug-
keren. Haakmat liet over mij als huisarts en raadslid door Gerard van Westerloo in het 
NRC het volgende opschrijven (de citaten van hem staan tussen aanhalingstekens):

Op de slotavond van de drie G’s-kwestie, op het ogenblik waarop de Raad het oordeel velt, lijken 
de stemmen te staken. Een VVD’er die vóór Hannah zou stemmen, is plotseling overleden. 
Zijn huisarts Makdoembaks, tevens vast bezoeker van de Surinaamse vrijdagavondgroep  
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[Stida Debatgroep, NM] en onafhankelijk raadslid [ik was fractievoorzitter en gekozen 
raadslid van Solidariteit Zuidoost, NM], stelt niet alleen de dood van het raadslid vast [dit 
was een grote leugen, NM] maar ook het feit dat in de Raad de stemmen nu lijken te staken. 
Tot dan toe had dokter Makdoembaks de blanke bewoners van de drie G’s voor rotte racistische 
vis [dit is uit de duim gezogen, NM], Maar nu, nu hij “op de wip” zit? Hij gaat te rade bij 
zijn vriend André Haakmat, de tweede advocaat van Axwijk.

“Er zit best iets in, André, in wat die witten zeggen. Zal ik naar Hannah gaan en geld vragen 
voor een malaria-onderzoek?” [een gesprek in deze richting heb ik met hem nooit ge- 
voerd. Met deze grove leugen had mijn vriend mijn reputatie besmeurd en het ver-
trouwen in mij als huisarts en in heel Nederland ernstig geschaad. In deze periode 
kende de samenleving mij als een activist en huisarts tegen armoede. Ik stond toen 
voor een groot moreel dilemma om Haakmat en Van Westerloo voor de rechter te da-
gen. Het hierna getoonde antwoord van Westerloo was eigenlijk een eerste stap. Uit 
medelijden met mijn patiënt liet ik de kwestie voorlopig liggen, NM]

‘“En als je dat niet krijgt?”‘

“Dan stem ik tegen.” [zie vorige opmerking, NM]

‘Voor het begin van de slotzitting wordt een nieuw VVD-raadslid geïnstalleerd. Weg wip-
positie voor de huisarts.

‘“Wat doe je nu?”, vraagt Haakmat.’

‘“Voorstemmen natuurlijk.”‘ [zie voorlaatste opmerking, NM] (Westerloo, 2002: 17)

 Mijn eerste stap was mijn klacht bij Gerard van Westerloo te deponeren. Zijn hierna 
getoonde uiteenzetting over de zeer merkwaardige rol van mijn vriend gaf mij aanleiding 
mijn patiënt beter in de gaten te houden in plaats van naar de rechter te stappen wegens 
smaad en laster.
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 de gerenommeerde journalist Gerard van Westerloo werd door Haakmat voorzien 
van tegen mij gerichte, volledig onjuiste en zeer schadelijke informatie. deze informatie 
werd door het gerespecteerde wetenschappelijk deel van de Nederlandse samenleving 
gelezen en in hun brein opgeslagen. deze advocaat en ex-minister komt in die kringen 
zoals ook Gerard van Westerloo als betrouwbaar en geloofwaardig over. Maar deze brief 
spreekt boekdelen over het doel van de desinformatieactiviteiten van deze ‘inlichtingen-
man’.

 Het voorgaande deed denken aan de vrees van NOS-hoofdredacteur Hans laroes. 
Hij was bang voor de mogelijke reactie en werkwijze van de Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (MIVd) bij het chanteren van een correspondent van de NOS om voor 
de MIVd ‘iets terug te doen.’ en bij weigering zou de MIVd de correspondent met des-
informatie (zoals bijvoorbeeld Haakmat via Van Westerloo liet publiceren) in diskrediet 
kunnen brengen:
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‘De man van de MIVD had namelijk duidelijk gemaakt dat een “nee” niet zomaar gegeven kon 
worden. Dat stelde hij niet op prijs. Hij wilde het natuurlijk liever niet, maar hij kon natuurlijk 
altijd laten uitlekken dat de correspondent wél voor de dienst werkte, ook al was dat niet het 
geval. Het was niet moeilijk, zo’n verhaal hier en daar te droppen.’ (laroes 2012: 150-3)

 ‘Als de leugen rondging’ zou volgens Hans Laroes ‘de positie van de correspondent alsnog 
onmogelijk worden gemaakt.’ activisten, dissidenten en overheidsfunctionarissen zouden 
niet meer met de NOS-correspondent willen praten. (Ibid.)

 9.7 Afgeserveerd als huisarts, opgevlamd als activist
 Sinds ik mijn huisartsenpraktijk aan een zwarte collega overdroeg, ben ik mij als ac-
tivist niet minder, maar juist meer in de kijker gaan spelen. al bijna twee decennia publi-
ceer ik jaarlijks een boek over een belangrijk maatschappelijk thema, vaak voortkomend 
uit mijn tijd als Bijlmerhuisarts. Uit de beginperiode heb ik vele van de hier beschreven 
zaken aan de orde gesteld. Kijk maar naar titels zoals: Grenzeloos Ziek (2006), Melkert mis-
leidde Beatrix (2007), Hoogleraren en gemeente misleiden lotgenoten Bijlmervliegramp (2007), 
Bijlmer huisartsen strijden voor veiligheid, Medisch Tuchtcollege en de pers helpen Amsterdam-
Zuidoost aan Centrale Huisartsenpost (2009) en Wat kost de allochtoon. (2009)

 
Een artikel in Metro uit 2009, bij mijn publicatie over het ontstaan van huisartsenpost Zuidoost voor 

de hulpverlening in de avonduren en weekeinden: ‘Bijlmer huisartsen strijden voor veiligheid’. 

(Bron: privéarchief)
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 Nadat ik mijn huisartsenwerk had beëindigd, bemoeide Haakmat zich minder met 
mij. Het zwaartepunt van mijn werk verschoof zich in de jaren 10 van deze eeuw van 
de medische zorg voor illegalen naar de koloniale geschiedenis die vaak nog steeds ten 
grondslag ligt aan de manier waarop men met illegalen en niet-witten omgaat.

 9.8 Epiloog
 Haakmats bekentenis deed mij de haren ten berge rijzen. Wat er eind jaren negentig 
was gebeurd, transformeerde van een vreemde samenloop van tegen mij gerichte en deels 
slecht afgehandelde zaken, in een vermoedelijk doelbewuste opzet om mij mijn positie 
te ontnemen en op het gebied van racismeaanklachten monddood te maken. Haakmats 
woorden uit 2009 gaven mij een heel nieuw perspectief op de geschiedenis rond het einde 
van mijn huisartsenpraktijk. Ik bleef met hem praten en deed zelf onderzoek naar de 
gebeurtenissen van toen. Met als resultaat dat het voor mij nu een aan zekerheid gren-
zende waarschijnlijkheid is dat de Staat, vermoedelijk gebruik makend van een chanta-
bele Haakmat, zeer gericht in de weer is geweest om mij als activistisch huisarts uit te 
schakelen. Het doel werd bereikt: door mijn huisartsenpraktijk op te geven, raakte ik mijn 
unieke positie om veranderingen te bewerkstelligen kwijt. Naar een gewone Surinamer 
luistert men niet of nauwelijks, naar een illegale nog minder, maar als huisarts heb je een 
positie in de Nederlandse samenleving die het ongrijpbare, maar zeer reële racisme enigs-
zins overstijgt. als Surinaams mens kon ik geen spreekbuis worden voor mijn gekleurde 
illegale medemensen. als Surinaamse huisarts kon ik wel uitgroeien tot een spreekbuis 
voor mijn gekleurde illegale patiënten. en dat deed ik ook. en dat mocht niet. Niet teveel, 
en niet te luid.
 Terugkijkend ben ik van mening dat als men zich niet zo druk bezig had gehouden 
met het kalltstellen van een lastige, racisme kraaiende huisarts, maar die energie in het op-
lossen van dit soort problemen had gestoken, de situatie met corona in amsterdam-Zuid-
oost heel anders had kunnen zijn. Toch was het belangrijker om mij te saboteren, mijn 
ervaringen in twijfel te trekken en mijn positie als huisarts te ondermijnen, zowel bij de 
media als bij mijn patiënten. als instrument om mijn handelen te saboteren en mijn stem 
tot zwijgen te brengen – niet bruut en per direct, maar subtiel en geleidelijk door steeds 
twijfel aan mijn integriteit te verspreiden – duikt mogelijk de door de Staat opgeleide ‘in-
lichtingenman’ andré Haakmat op bij verschillende kwesties die ik in dit boek bespreek. 
Ook bespreek ik enkele zaken waar ik zelf niet bij betrokken was, om aan te tonen hoe 
subtiel zijn werkwijze was in het beïnvloeden van mensen om situaties naar zijn hand te 
zetten, vanuit eigen motivatie of in opdracht.
 Mijn rechten als praktiserend huisarts en als mens zijn in ernstige mate geschonden. 
daarnaast kon het institutionele racisme in de Bijlmer blijven voortwoekeren. Haakmat 
schreef mij zelf over zijn leven en werk:
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‘Het punt is: ik heb een leven in meervoud geleid. Dus: verschillende beroepen min of meer 
tegelijk gehad, verschillende opdrachten van verschillende instanties min of meer gelijk 
uitgevoerd, verschillende kwaliteiten bezet en, enz. enz.’[30]

 Hij voegde daaraan meermaals toe dat hij ooit zelf wel openheid van zaken zal geven 
aan de hand van zijn eigen archief. Maar er is iets anders nodig om de waarheid achter dit 
alles boven tafel te krijgen. laat de Staat zelf maar vertellen welke opdrachten via welke 
instanties aan Haakmat zijn verstrekt en waarom. dat is waarom ik voor de leden van de 
Tweede Kamer in dit boek mijn ervaringen met Haakmat in de jaren tachtig en negentig 
uiteenzet, gerelateerd aan racisme in de Bijlmer dat nog steeds voortwoekert. Opdat zij 
goed beslagen ten ijs komen en vanuit hun parlementaire bevoegdheid de betrokken 
ambtenaren van geheime diensten en andere instanties onder ede kunnen gaan horen. 
Om zodoende de onderste steen boven te krijgen, het mij aangedane onrecht te herstellen 
en de gevolgen van het racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer een halt te roepen.
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  Conclusies

 dit boek gaat grotendeels over zaken die zich al meer dan dertig jaar voordoen in de 
Bijlmer. de coronapandemie bracht allerlei zaken onder de aandacht die ik in de jaren 
negentig al tegenkwam in mijn huisartsenpraktijk daar. de armoede, de ondermaatse 
kinderpsychiatrie, de gebrekkige aandacht voor het welbevinden in de vele huurwonin-
gen en als verbindend en onderliggend thema het racisme, openlijk of verborgen – deze 
thema’s hebben niet aan actualiteit ingeboet. Integendeel zelfs, wanneer we op basis van 
al het voorgaande de afgelopen dertig, veertig jaar in ogenschouw nemen, dan is de con-
clusie gerechtvaardigd dat er wel kleine successen zijn geboekt op weg naar verbetering, 
maar dat het systeem dat de ongelijkheidskloof in stand houdt niet aan het wankelen is 
gebracht. eerder is dat systeem sterker geworden en dieper verankerd in de maatschap-
pij, zeker in de afgelopen tien jaar:

‘Maak het dichten van de kloof wettelijk verplicht, zegt de Raad [RVS, NM]. Dat klinkt als een 
zware opgave in een land waar ‘vecht je in en houd je eigen broek op’ de wapenspreuk van 
opeenvolgende kabinetten is geweest.’ (Sitalsing 2021, nadruk NM)

 Waar anno 2021 wel verandering in is gekomen, is in de bereidheid om te luisteren. 
de geschiedenissen in dit boek laten duidelijk zien dat men mij simpelweg het liefst niet 
wilde horen. de misstanden die ik aankaartte, waren confronterend voor het witte zelf-
beeld en tegelijk buiten de Bijlmer niet maatschappelijk ontwrichtend genoeg om serieu-
zer te nemen. Mijn geloofwaardigheid ondermijnen was in die zin makkelijker dan de 
problemen zelf aanpakken en het had als bijkomend voordeel dat er niet teveel aan dat 
zelfbeeld werd getornd.

 Wapenfeiten
 Mijn in de media breed uitgemeten actie ‘Brood op doktersrecept’ heeft, nadat men 
mij had verguisd en vervloekt voor het zichtbaar maken van de armoede in Nederland, 
mede aangezet tot de oprichting van voedselbanken. de oververhitte vergaderingen van 
de werkgroep die huisartsen veiliger moest laten werken in de Bijlmer leverden mij een 
klacht en veroordeling op van de IGZ voor het schaden van de medische stand door die 
racistisch te noemen. er kwam daarna wel een nachtdienstregeling en een huisartsenpost 
die de kwaliteit van de gezondheidszorg voor achtergestelde Bijlmerbewoners aanzien-
lijk verbeterde. en er was de zaak van de ambulance die niet snel genoeg een patiënt 
met een beroerte op kwam halen. achter alle rookgordijnen die men daaromheen optrok, 
ging een fundamenteel meningsverschil schuil over de vraag of een onverzekerde illegale 
Surinamer met beroerteverschijnselen een spoedgeval was, of niet. Nog terwijl die zaak 
liep bij het tuchtcollege haalde men bakzeil en begon te experimenteren met spoedop-
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name voor patiënten met een beroerte. anno nu is het de norm om te zorgen dat je op tijd 
bent in zulke gevallen.

 

‘Bij een beroerte telt elke minuut.’ (LUMC Magazine, juni 2018)

 Nog te voeren strijd
 Terugkijkend is te zien hoe de herrie die ik maakte toch tot veranderingen leidde. In 
het geval van zeer belangwekkende onderwerpen als de kinderpsychiatrie in de Bijlmer 
en het woningisolatiesyndroom dat ik heb beschreven, is dit echter niet gelukt. Pas anno 
2021, met alle aandacht die er is voor racisme en het welzijn van kinderen onder het juk 
van de coronamaatregelen, begint men aandacht te besteden aan de vraag hoe de jon-
geren die in de Bijlmer in de criminaliteit belanden eigenlijk opgroeien. Ik heb laten zien 
hoe die zaken in elkaar kunnen grijpen. Chronische huidaandoeningen die het gevolg 
kunnen zijn van de slechte kwaliteit van het leefklimaat in huis, kunnen leiden tot een 
prille jeugd met nauwelijks fysieke genegenheid, met alle psychische en sociale gevolgen 
van dien. en dat is maar één voorbeeld van hoe het kan lopen. Wie opgroeit in de Bijlmer 
kan dit zien en beleven, maar in 2021 zijn het nog steeds voornamelijk witte, buiten de 
Bijlmer woonachtige “experts” die de plannen uitwerken voor het grootscheeps aanpak-
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ken van de problemen in de wijk. Net als vroeger, toen ik er nog huisarts was, komen 
oplossingen van buiten, niet van binnenuit. Wat dat betreft verloopt het leerproces uiterst 
traag. een feit waar het institutioneel racisme mijns inziens debet aan is.

 Institutioneel racisme
 anno 2021 is de Nederlandse Staat nog steeds niet bereid om toe te geven dat geïn-
stitutionaliseerd racisme bestaat in Nederland. Van vragen daarover naar aanleiding van 
massademonstraties tegen racisme, terwijl Nederland onder het juk van een versoepelde 
coronalockdown leefde, raakte de premier in 2020 geïrriteerd. Hij beriep zich op tien jaar 
premierschap als bewijs voor wat hij tegen racisme had ondernomen zonder op de details 
in te gaan. In de Volkskrant vatte columnist Sheila Sitalsing die details voor hem samen:

‘Tien jaar is: een coalitie met de PVV; de Marokkanen- en Antillianenhaat zit hier gewoon met 
handenvol zetels in de Tweede Kamer. Tien jaar is ‘vecht je in’, ‘My black friends in the Antil-
les like Black Pete because they don’t have to paint their faces’, ‘pleur op naar Turkije’, ‘Doe 
Normaal en anders ga je maar weg’. Tien jaar is de patseraanpak die elke zwarte man in een 
knappe auto tot verdachte degradeert. Politieagenten die zich Marokkanenverdelgers noemen. 
Een Belastingdienst die gezinnen met een kleurtje op voorhand tot fraudeur bestempelde. En 
een coalitie in Brabant met VVD, CDA en Forum voor Democratie.’ (Sitalsing, 3 juni 2020)

 Of het door deze scherpe samenvatting van zijn tienjarige strijd tegen racisme kwam 
of niet zullen we nooit weten, maar een dag later liet de premier ineens weten van ge-
dachten veranderd te zijn wat betreft Zwarte Piet en legde hij op niet geïrriteerde toon 
nog eens uit waarom hij de term ‘geïnstitutionaliseerd racisme’ niet graag gebruikt:

‘De minister-president erkent dat er in Nederland “plaatsen zijn waar institutioneel racisme 
voorkomt”. Toch wil hij die term, die uitdrukt dat niet alleen individuen maar ook overheden 
en andere belangrijke organisaties zich aan racisme bezondigen, niet gebruiken. Ook al kan 
dat mensen helpen die tegen die wantoestand te hoop lopen. De premier is bang mensen die 
helemaal geen racistische inborst hebben, te vervreemden door hun dat etiket op te drukken.’ 
(De Volkskrant, 4 juni 2020)

 de staat is zich er terdege van bewust dat het opdrukken van etiketten een verstrek-
kende invloed heeft op het welzijn van mensen. In die zin weet men ook maar al te goed 
dat het een middel is om dingen gedaan te krijgen. een subtiel middel dat desalniettemin 
met dodelijke doeltreffendheid werkt. Hoogstwaarschijnlijk met de hulp van Haakmat 
kon men voorkómen dat gezaghebbende nationaal opererende instituten zich over mijn 
zaken zouden buigen. Zodoende slaagde men erin mij weg te zetten als een roepende in 
de woestijn, een boze eenling, iemand die schreeuwt om zijn hart te luchten (‘van zich af 
te schrijven’, aldus Haakmat), iemand die daarom niet serieus te nemen viel.
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 Erkenning, parlementair onderzoek en ventilatieactie
 Voor het materiële verlies en de reputatieschade die deze vermoedelijke handelwijze 
mij berokkend heeft, vraag ik genoegdoening van de staat in de vorm van erkenning en 
excuses. Maar belangrijker dan dat is de wens die ik in de inleiding al uitsprak, dat de 
leden van de Tweede Kamer zich actief gaan bemoeien met de gezondheidskloof die in 
onze samenleving zoveel andere ongelijkheid blootlegt. de recente kinderopvangtoesla-
gen-affaire heeft aangetoond dat een parlementaire enquête of anders een parlementair 
onderzoek onder ede op korte termijn het middel zou zijn om alle noodzakelijke en be-
trouwbare informatie rond de in dit boek besproken thema’s boven tafel te krijgen. Het 
meest rechtvaardig zou zijn dat dit boek de parlementariërs ertoe zou bewegen om zo een 
onderzoek onder ede in te stellen.
 een eerste grote stap in de goede richting kan men zetten door met echte aandacht 
serieus naar het psychisch welzijn van jonge Bijlmerkinderen te gaan kijken. de jeugd 
heeft de toekomst zegt men, en dat is maar al te waar. Criminele tieners of drillrappers 
opsluiten nadat het mis is gegaan, zal een wijk als de Bijlmer nimmer vooruit helpen. 
deze problemen aanpakken bij de wortel is het devies en die wortel ligt in de psychische 
en sociale vorming van jonge Bijlmerkinderen.
daarnaast pleit ik er op basis van hoofdstuk 3 voor dat de overheid nog dit jaar begint 
met het aanpakken van de gebrekkige woningventilatie in de Bijlmer. Vereniging eigen 
Huis sprak al in 2017 duidelijke taal over de wijze waarop ventilatie wordt behandeld in 
het bouwbesluit: “Wie isoleert zonder te ventileren betaalt met zijn gezondheid.” (Eigen 
Huis Magazine, oktober 2017, nadruk NM) dit ventilatievraagstuk speelt een grote rol 
bij het feit dat Bijlmerbewoners ten gevolge van de huidige coronapandemie een hogere 
morbiditeit en mortaliteit hebben dan bewoners van rijkere stadsdelen met beter geven-
tileerde woningen. een concrete aanpak van dit probleem zou los van corona een duur-
zame verbetering van levensstandaard betekenen voor Bijlmerbewoners, die vrijwel alle-
maal vallen in de categorie landgenoten waarvan de RVS vaststelde dat ze zes jaar korter 
leven en vijftien jaar een kwalitatief ongezonder leven hebben.

 Tot besluit
 Haakmat zelf neem ik niets kwalijk. Ironisch genoeg zijn wij sinds zijn inmenging in 
mijn affaires echte vrienden geworden. Het was daarom dat zijn gewetensnood zo hoog 
werd dat hij mij in 2009 zijn metaforische bekentenis deed. edwin Kruisbergen toonde 
in zijn proefschrift over undercoveroperaties aan dat het aangaan van “echte” vriend-
schappen grote impact kan hebben op de betreffende agent (Kruisbergen 2017). In het 
tijdschrift Strafblad schreef hij hierover:

‘De undercoveragent zal om zijn doel te bereiken soms een hechte, persoonlijke band moeten 
opbouwen met de verdachte. Het opbouwen van een dergelijke vertrouwensrelatie en het ver-
volgens schaden van dat persoonlijke vertrouwen van de verdachte door belastende informatie 
over hem te verklaren, kan psychologisch zeer ingrijpend zijn voor de undercoveragent en de 
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verdachte. Het kan ook ingrijpender zijn dan wanneer de undercoveragent in een infiltratie-
traject, waarvoor dus een hogere juridische drempel geldt, zich vooral moet voordoen als een 
aantrekkelijke zakelijke partner, een collega-drugshandelaar bijvoorbeeld.’ (2018: 43)

 Haakmat stond voor een zware opgave. als Surinaamse speelbal in handen van de 
staat verscheen hij overal waar men hem maar nodig had, bij de coup in Suriname, bij 
het al te openlijk beleden racisme van Gerard Reve en bij het tot zwijgen brengen van 
een lastige huisarts in de Bijlmer. Hij heeft in het verleden zijn keuzes gemaakt die mij 
hebben geschaad. Maar later heeft hij keuzes gemaakt die mij in staat stellen nu deze 
aanklacht tegen de staat in dit boek mee te nemen. Haakmat heeft, binnen zijn moge- 
lijkheden, uiteindelijk gekozen voor onze vriendschap, die nog steeds bestaat.

 

Opdracht in mijn exemplaar van zijn boek De revolutie uitgegleden (1987), 1992.

 Ter afsluiting wil ik dan nog vermelden dat het maatschappelijk belang van de zaken 
die ik in dit boek voor het voetlicht heb gebracht mijns inziens zwaarder weegt dan het 
belang van de individuen die erin vóórkomen. Ik ben tot het uiterste gegaan om privéper-
sonen te beschermen, gevoelig informatie te verwijderen en zoveel mogelijk toestemming 
voor opgenomen documenten en foto’s te krijgen. Maar het is mogelijk dat omwille van 
het zwaarder wegend belang niet alle regels gerespecteerd konden worden.
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Bijlage 1 Brief NM aan de secretaris van de HRC, dr. l.G. Oltmans, het ministerie van 
Volksgezondheid en de medische faculteit Vrije Universiteit amsterdam, 2 juni 1982.

 



534 | RaCISMe IN de BIjlMeR |

Bijlage 1: Brief NM aan de secretaris van de HRC, dr. L.G. Oltmans, het ministerie van 
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[adressering]

leiden 2 juni 1982
 
Zeer geachte Heer,

Ondergetekende, a.M.N. Makdoembaks, geboren 21-10-1948 te Paramaribo (Suriname) 
en als arts op 16-11-1979 op de Vrije Universiteit te amsterdam afgestudeerd, wonende 
Pelmolen 32 te leiden, was van maart 1981 tot september 1981 in opleiding tot huisarts 
op het Huisartsen Instituut der Vrije Universiteit (H.I.V.U.) te amsterdam en wil in ver-
band met het stopzetten van zijn opleiding door de H.I.V.U. uw aandacht vragen.

a] een maand voor het beginnen met de opleiding had hij een gesprek met de H.I.V.U. in 
dit gesprek liet de H.I.V.U. weten dat ze zullen gaan informeren bij de Huisartsen oplei-
ders of ze geen bezwaar hadden een Surinamer (ik ben een kleurling) op te leiden. Ik had 
hiertegen geprotesteerd, maar zonder succes.
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Bijlage 1: Brief NM aan de secretaris van de HRC, dr. L.G. Oltmans, het ministerie van Volksgezond-

heid en de medische faculteit VU Amsterdam, 2 juni 1982, p. 2 van 5.
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er waren twee huisartsenopleiders die geen Surinamers wilden opleiden, nml. dr. P. - 
amsterdam en dr B. - ‘t Gooi--> 10 collega’s uit mijn groep kunnen dit bevestigen. Hierte-
gen hebben we in de groep (totaal 11 arts-assistenten) geprotesteerd (zie copie a v. protest 
pamflet). Later zal blijken dat ik alleen hiervoor gestraft zal worden.

B] Bij de loting van huisartsopleiders had ik dr. R. te l. gekozen. bij die loting had ik v/d 
HIVU niet vernomen dat hij één maand naar Indonesië zou gaan en daarna een collega 
uit z’n groep ook met vakantie zou gaan, anders zou de H.I.V.U. deze opleiding niet in 
de loting betrekken.
Ik belde dr. R. op voor een kennismakingsgesprek, maar kreeg zijn zoon a/d lijn. deze 
wist niets af v/d Indonesië reis. later kon ik mijn collega bereiken en konden elkaar 
ontmoeten.
Bij dat gesprek hebben we in enkele uren alles dat op papier stond, hoe we zouden samen-
werken, doorgenomen en later een kontrakt getekend.
Hij liet me de praktijkruimte en de boerderij waarin ik gehuisvest zou worden bezichti-
gen. Bij dit alles, dat bijna een halve dag heeft geduurd, had hij niets over één maand 
afwezigheid gezegd en over vacantie van zijn collega. Wel bracht hij naar voren dat een 
collega uit de groep in ‘t ziekenhuis lag, maar dat dit de opleiding niet zou beinvloeden.
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Bijlage 1: Brief NM aan de secretaris van de HRC, dr. L.G. Oltmans, het ministerie van Volksgezond-

heid en de medische faculteit VU Amsterdam, 2 juni 1982, p. 3 van 5.
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Na 2 dagen liet hij me per brief weten dat de opleiding niet door kon gaan --> zie copie B.
dit vond ik zeer vervelend en liet hem telefonisch weten hoe ik over deze tegenstrij-
digheden dacht.

C] Het was al eind februari en ik had nog steeds geen huisartsopleider. de H.I.V.U. liet me 
toen niet meer kiezen, maar wees een opleider aan me toe, die voor ’t eerst ging opleiden. 
Ik heb ’t aanbod aanvaard, anders zou ik geen opleider krijgen. de opleiding bij deze 
opleider was vanaf het begin zeer slecht, maar had geen andere keuze, daar ik niet mak-
kelijk aan een opleider kon komen.
Na 3 maanden meldde ik me een dag ziek en de volgende dag heeft m’n collega de oplei-
ding opgezegd.
dr. H - e.

deze opleider was mijn eerste opleider en volgens de regels v/h Huisartsen Instituut 
zou ik een tweede huisartsopleider toegewezen moeten worden. dit werd geweigerd. 
een vrouwelijke collega uit mijn groep overkwam hetzelfde en na een paar weken kon zij 
kiezen uit een aantal opleiders, waarna ze bij een tweede huisartsopleider kon beginnen.
Men bleef weigeren mij een tweede huisartsopleider toe te wijzen en mocht ook niet meer
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Bijlage 1: Brief NM aan de secretaris van de HRC, dr. L.G. Oltmans, het ministerie van 

Volksgezondheid en de medische faculteit VU Amsterdam, 2 juni 1982, p. 4 van 5.
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op de terugkomdagen komen (juli 1981). In september kreeg ik een brief dat de oplei-
ding gestopt werd, omdat de HIVU niet met mij kon samenwerken (zie copie C). dit 
vond ik heel vreemd, omdat gedurende de 3 maanden dat ik in opleiding was had ik 
niets van samenwerkingsproblemen met de H.I.V.U. vernomen of gemerkt en prompt 
nadat mijn eerste opleider de opleiding stopgezet had, werd ik hiervan op de hoogte 
gebracht en bovendien beweert de H.I.V.U. dat deze opleider niet mijn eerste, maar mijn 
tweede huisartsopleider is, terwijl dr. R. zich uit de groep al voor de opleiding begonnen 
was, zich had teruggetrokken, zie copie B.

In dit stadium wil ik dit kleurlingprobleem nog niet in de publiciteit brengen, daar het 
een negatief effect kan hebben op mijn collega’s medici.
Bijlage 1: Brief NM aan de secretaris van de HRC, dr. l.G. Oltmans, het ministerie van 
Volksgezondheid en de medische faculteit VU amsterdam, 2 juni 1982, p. 4 van 5. Ik 
wilde het probleem achter gesloten deuren oplossen. de H.I.V.U. wilde met mij nog 
erover praten waartoe ik bereid was en mocht pas in maart 1982 kontakt met hen opne-
men (de groep zou in deze periode dan de opleiding afronden).
Nu ik kontakt met de H.I.V.U. heb opgenomen krijg ik te horen dat de H.I.V.U.mij niet 
meer wil opleiden.

Nu ik gemerkt heb dat met de H.I.V.U. niet te onderhandelen valt en mij gedurende 10 
maanden aan het lijntje heeft gehouden,
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Bijlage 1: Brief NM aan de secretaris van de HRC, dr. L.G. Oltmans, het ministerie van 

Volksgezondheid en de medische faculteit VU Amsterdam, 2 juni 1982, p. 5 van 5.
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wil ik deze ernstige zaak aan de huisarts-registratie commissie voorleggen, voordat ik tot 
mijn zeer grote spijt een kort[..] geding zal moeten aanspannen nml. tegen:
 1) het toelaten v. huisartsopleiders op de H.I.V.U. die geen Surinamers en vrouwen 
willen opleiden (10 getuigen --> arts-assistenten --> zie copie a)
 2) Het weigeren v/d H.I.V.U. mij een tweede opleider aan te bieden, nadat de eerste 
de opleiding had stopgezet bij m’n ziekmelding

Ondergetekende hoopt dat geen escalatie v/h probleem plaatsvindt en achter gesloten 
deuren opgelost kan worden.

c.c. 1) Zijne excellentie de minister van Volksgezonheid en Milieu hygiene, postbus 439, 
leidschendam
 2) het bestuur v/d medische faculteit v/d Vrije Universiteit te amsterdam

    
[ondertekening]
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Bijlage 2 Brief huisarts NM aan de burgemeester van amsterdam, 19 april 1993.

 



545                                                                                                          |  RaCISMe IN de BIjlMeR|

Bijlage 2: Brief huisarts NM aan de burgemeester van Amsterdam, 19 april 1993, p. 1 van 5.
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Bijlage 2: Brief huisarts NM aan de burgemeester van Amsterdam, 19 april 1993, p. 2 van 5.
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Bijlage 2: Brief huisarts NM aan de burgemeester van Amsterdam, 19 april 1993, p. 3 van 5.
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Bijlage 2: Brief huisarts NM aan de burgemeester van Amsterdam, 19 april 1993, p. 4 van 5.
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Bijlage 2: Brief huisarts NM aan de burgemeester van Amsterdam, 19 april 1993, p. 5 van 5.
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Bijlage 3 Huisartsen-nachtdienstregeling amsterdam-Zuidoost, 1997, pp. 1-17. 
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Bijlage 3: Huisartsen-nachtdienstregeling Amsterdam-Zuidoost, 1997, p. 1 van 17.
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Bijlage 3: Huisartsen-nachtdienstregeling Amsterdam-Zuidoost, 1997, p. 2 van 17.
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Bijlage 3: Huisartsen-nachtdienstregeling Amsterdam-Zuidoost, 1997, p. 3 van 17. 
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Bijlage 3: Huisartsen-nachtdienstregeling Amsterdam-Zuidoost, 1997, p. 4 van 17. 
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Bijlage 3: Huisartsen-nachtdienstregeling Amsterdam-Zuidoost, 1997, p. 5 van 17.

 



556 | RaCISMe IN de BIjlMeR |

Bijlage 3: Huisartsen-nachtdienstregeling Amsterdam-Zuidoost, 1997, p. 6 van 17. 
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Bijlage 4

aan:                                                          Huiartsenpraktijken
Staatstoezicht op de                                  P. van Kanten
Volksgezondheid                                      R. Blankendal
Inspectie voor de gezondheidszorg       S. Mahesh
Koninginneweg 111                                  a. Makdoembaks
2001 Hd - Haarlem                                   G. Nassier
t.a.v. F.j. Biesenbeek                                   I. Oudeman-v.d. Bos
 inspecteur                                               amsterdam 18 januari 1996

amsterdamse Huisartsen Vereniging
arlandaweg 28
1043 eW- amsterdam
 drs. B.P.M. Schweitzer, voorzitter.

regio politie zevende distrikt
Flierbosdreef 15
1102 BV- amsterdam- Bijlmermeer.
 a.a. Smit, commissaris.

ZaO - zorgverzekeraar
Hogehilweg 22
1101 Cd- amsterdam
 drs. G.j.M. de Cock, directeur

Gemeente amsterdam, stadsdeel zuidoost
Bijlmerdreef 101
1100 al- amsterdam
 R. jansen, voorzitter en t.a.v. alle fracties.

Mijne heren,

als groep ervaren wij in verband met de onveilige situatie in de hoogbouw van de
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Bijlage 3: Huisartsen-nachtdienstregeling Amsterdam-Zuidoost, 1997, p. 7 van 17. 
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Bijlmermeer een groot probleem om adequate hulp te verlenen aan onze patiënten op 
bepaalde tijden ter plaatse.

Het is een algemeen bekend feit dat in de hoogbouwbuurt Bijlmermeer sprake is van 
omvangrijke criminaliteit waarvan de voorkomende delictsvormen veelal als ernstig en 
middelzware tot zware criminaliteit kan worden aangemerkt
Wij denken hierbij aan delicten als overval, beroving en allerlei vormen van geweldple-
ging in het algemeen.

Uit persoonlijke ervaring en op grond van de talrijke ernstige gevallen van geweldpleging 
waarmee wij in onze dagelijkse praktijk worden geconfronteerd zijn wij ervan overtuigd 
dat de bestaande indrukken en gevoelens omtrent aard en omvang van de criminaliteit in 
de Bijlmermeer alleszins gerechtvaardigd zijn.

als groep hebben wij dan ook steeds grotere problemen om ’s avonds en uiteraard in 
sterkere mate in de nachtelijke uren patiënten met acute ernstige klachten te bezoeken.
dit is voor ons een zeer groot dilemma, omdat wij in strijd met onze roeping en het 
absoluut dienstverlenende karakter van ons beroep zeer veel moeite hebben met deze 
noodge-
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Bijlage 3: Huisartsen-nachtdienstregeling Amsterdam-Zuidoost, 1997, p. 8 van 17. 
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gedwongen afweging van onze veiligheid tegen gezondheid en welzijn van onze 
patiënten.

Wij achten het gerechtvaardigd om van alle betrokken instanties te vragen in casu, de 
inspectie voor de gezondheidszorg, amsterdamse huisartsen vereniging, regiopolitie 
zevende distrikt, ZaO-zorgverzekeraar, gemeente amsterdam stadsdeel zuidoost, dat 
op korte termijn samen met ons wordt gezocht naar mogelijkheden om dit dilemma zo 
adequaat mogelijk te kunnen oplossen.

[ondertekening]
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Bijlage 3: Huisartsen-nachtdienstregeling Amsterdam-Zuidoost, 1997, p. 9 van 17.
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Bijlage 3: Huisartsen-nachtdienstregeling Amsterdam-Zuidoost, 1997, p. 11 van 17. 
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Bijlage 3: Huisartsen-nachtdienstregeling Amsterdam-Zuidoost, 1997, p. 12 van 17.
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Bijlage 3: Huisartsen-nachtdienstregeling Amsterdam-Zuidoost, 1997, p. 13 van 17.
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Bijlage 3: Huisartsen-nachtdienstregeling Amsterdam-Zuidoost, 1997, p. 14 van 17. 
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Bijlage 3: Huisartsen-nachtdienstregeling Amsterdam-Zuidoost, 1997, p. 15 van 17. 
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Bijlage 3: Huisartsen-nachtdienstregeling Amsterdam-Zuidoost, 1997, p. 16 van 17.
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Bijlage 3: Huisartsen-nachtdienstregeling Amsterdam-Zuidoost, 1997, p. 17 van 17.
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Bijlage 4 Malariaproject met het aMC, Toename van malaria bij migranten in 
amsterdam-Zuidoost, NTvG-artikel.
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Bijlage 4: Malariaproject met het AMC, Toename van malaria bij migranten in Amsterdam-Zuidoost, 

p. 1 van 3. 
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Bijlage 4: Malariaproject met het AMC, Toename van malaria bij migranten in Amsterdam-Zuidoost, 

p. 2 van 3. 
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Bijlage 4: Malariaproject met het AMC, Toename van malaria bij migranten in Amsterdam-Zuidoost, 

p. 3 van 3. 
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Bijlage 5 Brief elisabeth Ormskerk aan de gouverneur. Nationaal archief Suriname, 
de gouverneur van Suriname, 1846-1957, nummer toegang 9.01.01, inventarisnummer 
10567, resolutie 2825, Verzoek van elisabeth Ormskerk om steun (kostwinnersvergoe-
ding), 18 september 1944.
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Bijlage 5: Brief Elisabeth Ormskerk aan de gouverneur. Nationaal Archief Suriname, De gouverneur 

van Suriname, 1846-1957, nummer toegang 9.01.01, inventarisnummer 10567, resolutie 2825, Verzoek 

van Elisabeth Ormskerk om steun (kostwinnersvergoeding), 18 september 1944, p.1.
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Bijlage 5: Brief Elisabeth Ormskerk aan de gouverneur. Nationaal Archief Suriname, De gouverneur 

van Suriname, 1846-1957, nummer toegang 9.01.01, inventarisnummer 10567, resolutie 2825, Verzoek 

van Elisabeth Ormskerk om steun (kostwinnersvergoeding), 18 september 1944, p.2.
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Brief Elisabeth Ormskerk aan de gouverneur: 

‘Paramaribo, 20-8-1944
Den Weledelen Heer
Exsselsie Gouverneur van Suriname
Met groote éérbied en nederheid verzoek ik u beleefd om mijn te helpen. U is de helper en de red-
der van Suriname. In deze toestand zie ik geen ander redder dan bij U Gouverneur van Suri-
name. Vader luister goed naar mijn verzoek. Ik ben niet zoo goed op de hoogte Maar u zal mijn 
wel begrijpen. Zoo als mijn Zoon naar Australië is vertrokken kan ik dan als moeder geen steun 
van hem krijgen. Exselensie ik heb geen ander dan hem alleen. Ik ben al één en zestig jaar oud. 
Hij was alles van mijn en nu kan ik geen zorg van hem krijgen. Natuurlijk krijg ik ƒ24,81 van 
mijn echtgenoot. We zijn niet same meer bij een. Uit die ƒ24,81 moet ik ƒ6,50 huishuur betalen, 
Blijft over ƒ18,31 voor de heele maand daar uit moet ik bestaan mijn huishouden bestaat uit niets 
anders dan ƒ18,31. Ik heb meer zieke dagen dan wat anders. Waar ik weze moet hebbe ze mijn 
gezegd, dat die jongen vroeger leerling was zoo dat hij mijn niet kan steunen dan is alle maal 
waar. Maar hij deed na ‘t werk ook wat anders hij maakte verschillende dingens bij voorbeeld 
tafels stoelen, bankken, wachsplanken en er zijn weken waar hij ƒ6,50 tot ƒ8.00 kan verdiene. Hij 
was een gehoorzaam jongen dus al ‘t geld kwam in mijn handen. Den Eerwaarde pater…’ 
[p2]
‘pater. Kems, hoofd van de St. Rozakerk. Hij is als een van mijn huis. Hij kent al mijne toestand 
van mijne leven. Mijn zoon is van mijn weggegaan zonder mijn te zeggen of te regelen het 
onderhoud in order te maken. Hij was op Zanderij, zoo dat hij geen gelegenheid had om dit alles 
voor mijn te doen. Gedurent dit alles lag ik ziek ik kan niet eens opstaan. Zoo dat ik hem niet 
persoonlijk kan zien. Hij had voor vliegenier geteekend maar later hebben ze anders geregel zoo 
dat hij niet te vrede was hij heeft geen geld voor genome zoo als al de andere jongens. Hij heeft 
mijn niet kunne brengen op de plaatse waar ik weze moet gezien hij twee weken lang is weg 
gebleven en kon hem heelemaal niet zien. Als ‘t mogelijk is kan U moeite voor mijn maken om 
trosch alles toch die ƒ20 te krijgen wat achter is gebleven, Wie is de perzoon de ‘t moet krijgen. 
Van af dat hij in dienst is gegaan heb ik niets van hem gekregen dan uit zijn zak centen elke week 
ƒ5 en wanneer de maand om is krijgt ik ook ƒ15 van hem. Met ander woorde ik hoop ‘t niet maar 
als de jonge komt te sterfen, zal ik dan als moeder ook niet van hem krijgen. Hij laat zijn controle 
nummers met zijn portret voor mijn om verder moeite te maken. Dus gelieve mijn tot zoo ver te 
helpen Weledele Heer als ik een steun van hem kan krijgen als al de andere moeders,
De verzoekend en de wensch van U dienswillige diennares
Elisabeth Ormskerk, Saramakastraat no 19.’ (B-5)

Bijlage 5: Brief Elisabeth Ormskerk aan de gouverneur. Nationaal Archief Suriname, De gouverneur 

van Suriname, 1846-1957, nummer toegang 9.01.01, inventarisnummer 10567, resolutie 2825, Verzoek 

van Elisabeth Ormskerk om steun (kostwinnersvergoeding), 18 september 1944, p.3.
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